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I dette nummer kommer vi vidt omkring i havet. Først fortælles om 
indsamling af havpattedyr, om marsvinet Freja og om delfinsafari.  
Så stiller vi skarpt på havets biodiversitet, på tilstanden for den danske  
havnatur, på status for beskyttelse af klodens marine områder, og vi 
hører om, hvem der arbejder på at forstå, bevare og forvalte havet 
omkring Danmark. Vi får en status for Fiskeatlasset, et indblik i fisks 
stimeadfærd og en beretning om SharkLab Malta. Ålegræs og mus-
lingerev er vigtige for kystnære økosystemer, og vi får også viden 
om kunstige smoltrev.
Vi lægger ud med en artikel om indsamling af havpattedyr i Danmark.  
Siden 1991 har en systematisk indsamling af informationer om sæler  
og hvaler fundet sted. Beredskabet for havpattedyr har bl.a. til formål  
at registrere og indsamle strandede havpattedyr langs de danske 
kyster samt at medvirke til overvågning af sælers og hvalers sund-
hedstilstand og påvise dødsårsager. De indsamlede data udgør 
vigtig viden, der kan bruges i forvaltningen af havpattedyrene i 
Danmark.
Den næste artikel fortæller om marsvinet Freja og hendes bidrag til 
hvalforskning igennem 25 år. Da man i 1997 reddede de to marsvin 
Ejgil og Freja ud af et bundgarn ved Korsør og tog dem ind til et liv 
under menneskelig pleje og med hvalforskning for øje, kunne ingen 
have forudset, hvilken rejse især Freja ville tage forskningsverdenen  
med på. Nu har hun rundet 25 år i bassinet ved Fjord&Bælt, og for- 
uden at slå verdensrekord med hendes høje alder, så er hendes bidrag  
til den samlede hvalforskning på verdensplan uden sammenligning.

nummer 
detteI 

Dette nummer har havet som tema, og en del af artiklerne har afsæt i Det 21.  
Danske Havforskermøde, som fandt sted i august 2022. Aalborg Universitet stod  
for mødet, og organisationskomiteen repræsenteret ved professor Niels Madsen, 

Institut for Kemi og Biovidenskab, opfordrede oplægsholdere og deltagere til at  
skrive til Habitat om deres forskning og nyeste viden. Også andre forfattere  

har bidraget til dette nummer.
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Delfinsafari er blevet mere almindelig i Danmark. I Island har man haft  
delfin- og hvalsafari med regelmæssige ture siden 1994, og hvalsafari- 
firmaerne blev enige om fælles retningslinjer i 2015. Retningslinjer 
for delfinsafari er for nylig blevet udarbejdet i Danmark. 
Biodiversitet er et begreb, som vi hører mere og mere om, i takt med  
at biodiversitetskrisen bliver tydeligere. Men i modsætning til klima- 
krisen, hvor det er let at sammenligne og vurdere udledninger og 
indsatser, når de omsættes til CO2-ækvivalenter, så mangler vi gode  
enheder eller indikatorer at sammenligne biodiversitet med. Der 
findes flest dyrearter på landjorden, men den største diversitet af 
dyrerækker findes i havet. Hvordan hænger det sammen?
Så stiller vi skarpt på den danske havnatur. Torsk, ål, ålegræsenge og  
stenrev er forsvundet med drastisk hast på få årtier. Det har mange 
steder efterladt de danske farvande som våde ørkener. Danskerne 
vil gerne beskytte havet, men mangler viden om alt det, der foregår 
under overfladen. Hvis vi for alvor skal beskytte havet og genoprette  
den tabte havnatur, kræver det, at vi forstår havet som et sammen-
hængende økosystem.
Derefter følger en status for beskyttelse af klodens marine områder. 
Klimaforandringer betyder, at hav-vandstanden stiger, og havet bliver  
varmere, mere surt og indeholder mindre ilt. Endvidere trues havet 
og dets biodiversitet af overfiskeri, forurening og ødelæggelse af 
marine habitater. Der er altså nok af udfordringer for livet i havet – 
og netop derfor er ’Livet i havet’ et af FN’s 17 Verdensmål.
Hvem arbejder på at forstå, bevare og forvalte havet omkring Dan-
mark? I Danmark findes en række organisationer, som har fokus på 
havet af forskellige årsager, enten fordi de ønsker at bevare havets 
økosystem og arter, eller fordi de søger ny viden, der kan bidrage til 
forståelse og forvaltning.
Vi skal også have en status for Fiskeatlasset. Projekterne Atlas over  
danske ferskvandsfisk og Atlas over danske saltvandsfisk, der i daglig  
tale samlet kaldes for Fiskeatlasset, kortlægger fortsat udbredelsen 
af de danske fisk, og det er håbet, at kortlægningen fremover kan 
køre permanent. Fiskeatlassets database rummer nu godt 1,2 mio. 
registreringer af danske fisk.
Derefter får vi et indblik i fisks stimeadfærd. Analysen af en makrel-
stimes adfærd åbner for bedre forståelse af stimefisk i akvarier, giver  
indblik i dyrevelfærden og muligheder for forbedringer i fangenskab  
samt yder assistance til optimering af stimefiskeriets bæredygtighed  
og klimavenlighed.

Så følger en spændende og personlig beretning om SharkLab Malta,  
som er en lille, 100 % frivilligt drevet organisation, der arbejder for 
at beskytte hajer og rokker omkring øen i Middelhavet og for et 
renere havmiljø samt naturformidling til børn.
Tilstedeværelsen af ålegræs er en afgørende faktor for et sundt, kyst- 
nært økosystem med høj biodiversitet, og ålegræs spiller desuden en  
positiv rolle for klimaet. Projektet Sund Vejle Fjord, der handler om 
genplantning af ålegræs, implementeres af Vejle Kommune og Syd-
dansk Universitet og samarbejder med bl.a. miljøorganisationen Os 
Om Havet. På dronebilleder over Vejle kan man se, at projektet har 
været en stor succes.
Muslingerev kan forbedre vandkvaliteten og beskytte kystlinjer, og de  
er levesteder for hvirvelløse dyr og fisk. Muslingerev er dog blandt 
nogle af de mest truede marine habitater, hovedsagelig på grund af 
klimaændringer og menneskets aktiviteter. For at beskytte eksiste- 
rende muslingerev er det nødvendigt at påvise og kortlægge mus-
lingeområder. I det omhandlede projekt kombineres undervands-
videooptagelser med deep learning-teknikker for at understøtte 
detektionen af blåmuslingerev i Roskilde Fjord.
Vi runder af med en artikel om det første smoltrev i verden. Hvordan  
får vi bæredygtige bestande af ørreder? Tusindvis af unge ørreder, 
også kaldet smolt, vandrer til havet langs de danske kyster hvert år 
og gennemgår store fysiologiske, morfologiske og adfærdsmæssige 
ændringer, og under denne smoltifikation er de sårbare og udsat for  
rovdyr. Der arbejdes derfor på at etablere kunstige rev i flodmund- 
inger, som kan give en bæredygtig løsning til at genoprette leve- 
steder og støtte fiskebestandene. Her beskrives et projekt på Fyns 
nordvestkyst.
Til slut bringer vi en oversigt over artikler om hav-emner i tidligere 
numre af Habitat – i alt 57 artikler. Med de 13 artikler i nærværende 
nummer har vi fordybet os i havet sammenlagt 70 gange i tidens 
løb!

God læselyst!

Lotte Endsleff, chefredaktør
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Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk 
og fagligt funderet organisation med fast fokus på 
bevarelse af vildtlevende dyr og deres levesteder i 
områder, hvor naturen er under særligt stort pres. 

 

Dansk Zoologisk Selskabs medlemmer er zoologer, makro- 
økologer, adfærdsbiologer, geografer, zoo-ansatte og natur- 
formidlere- og forvaltere. Foruden fagmedlemmer tæller  
selskabet også støttemedlemmer, der ønsker at slutte  
op om foreningens arbejde. Selskabet drives 100% af  
frivillige.  

Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på at  
formidle emner inden for dyreliv, biodiversitet og natur- 
bevarelse gennem vores hjemmeside, Facebook og magasi-
net Habitat. 

Vi er også med i felten og bidrager selv til at øge viden for 
naturens bevarelse. I 2007 udførte DZS Kipiniekspeditionen  
med kortlægning af den biologiske mangfoldighed i Witu- 
skoven i Kenya, mens vi også bakker op om Mara Lion Project  
ved Masai Mara reservatet i Kenya.

Vi byder nye medlemmer meget velkomne i DZS.

Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil blive  
modtaget med stor værdsættelse og tak. Kontakt os, hvis du 
eller dit firma ønsker at donere penge til foreningen.

Læs meget mere og meld dig ind på vores hjemmeside  
www.dzs.dk eller kontakt os på info@dzs.dk 

...og følg os på Facebook og LinkedIn
 

Foto: Alex Andrews, Pexels
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Indsamling af havpattedyr 
giver viden af betydning 

for arternes forvaltning

Af  
Aage Kristian Olsen Alstrup1,2,3 

Sussie Pagh3 

Charlotte Bie Thøstesen4  

Niels Madsen3 

1Nuklearmedicinsk Afdeling  

& PET, Aarhus Universitets- 

hospital, Aarhus.

2Institut for Klinisk Medicin, 

Aarhus Universitet, Aarhus.

3Institut for Kemi og Bioviden- 

skab, Aalborg Universitet,  

Aalborg.

4Fiskeri- og Søfartsmuseet,  

Esbjerg.

BEREDSKABET FOR HAVPATTEDYR  
OG FALDVILDTORDNINGEN
Når der strander et dødt havpattedyr langs de danske kyster,  
bør det så vidt muligt indberettes til Beredskabet for havpat- 
tedyr. Beredskabet har blandt andet til formål at registrere og 
indsamle strandede havpattedyr langs de danske kyster samt  
at medvirke til overvågning af sæler og hvalers sundhedstil- 
stand, herunder at påvise dødsårsager. Siden 1991 har en  
systematisk indsamling af informationer om sæler og hvaler  
fundet sted. Det sker i et tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen,  
Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Statens 
Naturhistoriske Museum i København, Institut for Ecoscience 
ved Aarhus Universitet i Roskilde, Institut for Kemi og Bio-
videnskab ved Aalborg Universitet i Aalborg og Institut for 
Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet.

Havpattedyr, som bliver indberettet, registreres i en stor data- 
base, og hvis dyret skønnes egnet til obduktion, bliver fundet  
fulgt op med opmålinger og obduktioner foretaget af biologer  
og dyrlæger fra Faldvildtordningen (Aalborg Universitet) og  
de andre institutioner involveret i havpattedyrberedskabet. 
Disse indsamlede data, der således strækker sig mange år 
tilbage, udgør tilsammen vigtig viden, der kan bruges i for-
valtningen af havpattedyrene i Danmark. Registreringerne 
bruges blandt andet til at få overblik over, hvilke arter der 
forekommer i de danske farvande, og opmålingerne bruges 
til at danne sig et indtryk af køns- og aldersfordelingerne. 
Obduktionerne bruges til at kortlægge sygdomme og stran-
dingsårsager, herunder om der er særlige menneskeskabte  
forhold, som i større omfang påvirker dødeligheden af  

En del skeletter indsamles til formidling  
og forskning. Her er det hovedet af en  
vågehval med barder, der er taget fra,  
så det kan blive konserveret. Foto: Aage  
Kristian Olsen Alstrup et al.
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arterne. Det er vigtig viden, som bruges til at  
forvalte arterne på en måde, så bestandene  
ikke påvirkes unødigt af menneskelig aktivitet.  
Danmark har også internationalt forpligtet sig  
til at indsamle sådanne data. Foruden data 
indsamles også vævsprøver til videre analyse,  
som indgår i forsknings- og monitorerings- 
arbejde, samt et repræsentativt antal skeletter,  
som opbevares på Statens Naturhistoriske  
Museum i København eller Fiskeri- og Søfarts- 
museet i Esbjerg. Disse indsamlede eksem- 
plarer vil foruden at blive anvendt til formidling  
også være til rådighed for forskere i nutid og 
i fremtiden.

INDSAMLINGER OG UNDERSØGELSER
Det er ofte lægfolk, som er på tur langs de  
danske kyster, der først lægger mærke til, at  
der er strandet et dødt havpattedyr. Heldigvis  
er mange mennesker flinke til at indberette  

fundet, når de finder en død hval eller sæl 
(se boksen). Hos Fiskeri- og Søfartsmuseet  
i Esbjerg bliver fundene samlet i en database,  
og via de lokale afdelinger hos Naturstyrelsen  
indsamles en vis andel af de strandede hav- 
pattedyr, som er i god stand og velegnede  
til senere obduktion.

Som minimum bliver alle indberetningerne 
registreret i en database, men ikke alle hav-
pattedyr bliver indsamlet, da der strander så 
mange døde havpattedyr langs de danske 
kyster, at det ville overgå kapaciteten. Be- 
redskabsplanen for strandede havpattedyr  
angiver således, hvor mange dyr, der årligt 
skal indsamles af Naturstyrelsen. Meget rådne  
dyr bliver heller ikke indsamlet, da de kun kan  
bidrage med reduceret værdi. Store hvaler, 
der er vanskelige at flytte, bliver ligeledes 
heller ikke indsamlet, men i stedet opmålt og 
obduceret direkte på stranden eller bugseret 
til et sted i nærheden, hvor det er muligt at 
obducere dem. De håndterbare, altså mindre  
havpattedyr som sæler, marsvin og delfiner, 
bliver i første omgang frosset ned, samtidig  
med at der gemmes data om fundstedet og  
funds-tidspunktet til senere brug.

HAVPATTEDYRDAGE – OBDUKTION PÅ 
AALBORG UNIVERSITET 
Når fryserne er fyldte, og det kan gå stærkt, 
da havpattedyr ofte er ret store, bliver de 
døde havpattedyr kørt til Aalborg Universitet  
til obduktion. Efter nogle dages optøen fore- 
tages opmålingerne og obduktionerne af et 
team af biologer, dyrlæger og laboranter. 

Det skønnes at der hvert år drukner 
et par tusinde marsvin i fiskenet i de 
danske farvande. Nogle gange er der 
stadig rester af net omkring dyrene, 
mens det i andre tilfælde kan være 
vanskeligere at fastslå under  
obduktionerne. Foto: Aage Kristian 
Olsen Alstrup et al.

Også sæler kan vikle sig ind i snører, der flyder i vandet. Da sælerne ikke selv kan vikle sig ud af dem, kan det som her 
resultere i dødelige snørefuger om halsen. Foto: Sussie Pagh

HVAD GØR JEG, HVIS JEG FINDER ET DØDT 
HAVPATTEDYR?

Hvis man som borger finder et dødt havpattedyr  
(eksempelvis en sæl eller en hval) på stranden,  
så opfordres man til at indrapportere fundet til  
Beredskabet for havpattedyr. 

Du kan kontakte den relevante lokalenhed under  
Naturstyrelsen. Kontaktoplysningerne på lokal- 
enhederne kan findes på: www.naturstyrelsen.dk/lokalt

Alternativt kan Fiskeri– og Søfartsmuseet (telefon  
76 12 20 00/ mail: fimus@fimus.dk) eller Aarhus 
Universitet (telefon 30 18 31 48) kontaktes.

”Obduktionerne bruges til at kortlægge sygdomme  
og strandingsårsager, herunder om der er særlige  

menneskeskabte forhold, som i større omfang  
påvirker dødeligheden af arterne.”
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Det er nemlig mest rationelt at obducere flere 
havpattedyr på én gang, og samtidig er 
arbejdsmiljøet bedre på et laboratorium, end 
hvad man kan opnå ude på stranden. Det er  
også lettere at håndtere prøverne, når det 
foregår i et laboratorium. Prøverne skal op- 
bevares korrekt, inden de formidles videre til  
de forskere, som skal arbejde videre med dem.  
Det kan fx være til bakteriologi, virologi eller  
til nærmere bestemmelse af maveindhold,  
tænder til aldersbestemmelse, vævsprøver til  
histologi og DNA m.m.

I første omgang bliver oplysningerne om dyre- 
nes strandingsårsager, eksempelvis om dyret 
var levende ved strandingen og eventuelt er 
blevet aflivet (det, der på veterinær-sprog 
kaldes anamnesen), nøje nedskrevet i en ob- 
duktionsrapport. Det er vigtig information  
for den senere brug af de indsamlede data. 
Herefter bliver havpattedyrene opmålt og 
kønsbestemt, idet der for hver art er et skema  
med en række mål, som skal foretages. For 
nogle arters vedkommende foretages kun 

nogle få mål, såsom dyrets længde, omkreds  
og spæktykkelse, mens der for hvalernes 
vedkommende ofte foretages et uhyre stort  
antal længde- og kurvemål. Det er data, som  
gemmes til senere brug, da det så i fremtiden  
er muligt at undersøge, om der over tid sker  
ændringer hos dyrene.

Spæktykkelsen opmåles på en række velbe-
skrevne steder på dyrets krop. Spæktykkelsen  
er et mål for dyrets ernæringstilstand på  
dødstidspunktet og kan blandt andet bruges  
til at vurdere, om dyret har været sygt i  
længere tid, eller om det er omkommet af en  
akut sygdom eller ulykke.

Havpattedyrdagene foregår på Aalborg Universitet, hvor biologer, dyrlæger og laboranter sammen foretager obduktioner 
af de indsamlede havpattedyr, som altovervejende udgøres af sæler og småhvaler. Foto: Sussie Pagh.

Obduktion af større havpattedyr foregår som oftest på den strand, hvor de er skyllet i land. Her er det en rådden vågehval,  
som bliver obduceret. Foto: Hanne Lyngholm Larsen.

Obduktion af en almindelig næbhval på Aalborg Universitet.  
Foto: Aage Kristian Olsen Alstrup et al.

Under selve obduktionen bliver organer-
ne et ad gangen undersøgt, beskrevet og 
eventuelt opmålt og fotograferet, hvis der 
er sygdomsmæssige forandringer at spo-
re. I første omgang er det huden og fin-
nerne, der beskrives, da de kan have tegn 
på eksempelvis påsejlinger, eller at dyret 
er svømmet ind i et fiskenet. Herefter føl-
ger muskulaturen, inden de indre organer 
undersøges. Der udtages standardprøver 
og eventuelle prøver af sygdomsmæssige 
forandringer, som efterfølgende analyseres 
på et laboratorium. Efter endt obduktion bli-
ver resterne af dyrene sendt til destruktion.

INDSAMLINGERNE OG OBDUKTIONER ER 
VIGTIGE FOR FORVALTNINGEN
Marsvin, spættet sæl og gråsæl er alle 
fredede i Danmark og desuden beskyttet 
af EU's Habitatdirektiv og en hel del andre 
aftaler (ASCOBANS, den trilaterale aftale for 
Vadehavet, Sælaftalen, ICRW og HELCOM). 
Derfor er der udpeget flere havområder i 

”Disse indsamlede data, der  
således strækker sig mange  
år tilbage, udgør tilsammen  
vigtig viden, der kan bruges  
i forvaltningen af havpatte- 

dyrene i Danmark.”

danske farvande, såkaldte Natura2000-om-
råder, hvor der er særligt fokus på beskyt-
telse af marsvin og sæler. Der foreligger en 
sæl-forvaltningsplan, men ellers mangler 
der desværre konkrete forvaltningsplaner 
for områderne, som bidrager til at beskytte 
disse arter i tilstrækkelig grad. En væsentlig 
årsag hertil er manglende viden om arternes 
biologi, specielt marsvinet, samt en util-
strækkelig viden om menneskabte påvirk-
ninger, som har indflydelse på bestandene. 
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Et meget væsentligt problem er bifangster i  
fiskenet. Således dør der skønsmæssigt et par  
tusinde marsvin hvert år, fordi de har viklet sig  
ind i fiskenet og derefter drukner. Kendskabet  
til omfanget af bifangster af sæler i fiskenet  
er også mangelfuldt. Indsamling af døde hav- 
pattedyr kan i høj grad bidrage med viden, 
som kan være med til at reducere denne pro-
blematik. Indsamlingerne og efterfølgende  
obduktioner giver informationer om årstider 
og geografiske områder, hvor problemerne 
er særligt omfattende. Desuden giver obser- 
vationerne også information om, hvilken type  
af fiskenet som dyrene bliver fanget i. Den  
indsamlede viden om marsvinets og sælernes  
biologi samt de menneskeskabte påvirkninger  
kan sammenholdes og er vigtig i udarbejdelse  
og implementering af effektive forvaltnings- 
strategier, som sikrer en tilstrækkelig beskyt- 
telse af havpattedyrarter i de danske farvande. 

De senere år er det også bemærkelsesværdigt,  
at flere delfinarter har vist sig hyppigere i 
danske farvande. Stigende vandtemperaturer  
som følge af klimaændringer kan være en af  
årsagerne til, at vi nu ser flere arter, der tidl- 
igere havde en sydligere udbredelse i vores  
farvande. Beredskabets registreringer og  
indsamlinger kan være med til at give et  
samlet billede af de ændringer, der er i hav- 
pattedyrenes udbredelse. 

Forud for obduktionerne bliver havpattedyrene grundigt målt op. Her er det et delvist udfyldt skema beregnet til vågehvaler. 
Foto: Aage Kristian Olsen Alstrup et al.

Der gøres klar til obduktion af almindelig delfin (Delphinus 
delphis) fra Ålbæk Havn. Foto: Aage Kristian Olsen Alstrup 
et al.

AKKUMULERENDE VIDEN
Der er således foretaget systematiske op-
tegnelser over strandede havpattedyr i 
Danmark siden 1991, og disse data bru-
ges til forvaltning af arterne. Henvendelse 
fra borgerne er et vigtigt element i denne 
overvågning og forvaltning. Fremtidige 
generationer af forskere vil have stor gavn 
af disse mange registreringer, indsamlinger 
og obduktioner, som der hvert år foretages.

”“Således dør der skønsmæssigt et par  
tusinde marsvin hvert år, fordi de har viklet 

sig ind i fiskenet og derefter drukner.”

Læs mere om Faldvildtordningen her: https://www.vildedyrssundhed.dk/

Link til årsrapporter: https://fimus.dk/naturhistorie/beredskabet-for-havpattedyr/
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og hendes bidrag til  
hvalforskning igennem 25 år

Marsvinet 
Freja

Af 
Ditte Bølle Jespersen, biolog og naturvejleder, 
og Kirstin Anderson Hansen, biolog og leder 

for træning og forskning, ved Fjord&Bælt

Da man i 1997 reddede de to marsvin Ejgil og Freja  
ud af et bundgarn ved Korsør og tog dem ind til et liv  
under menneskelig pleje og med hvalforskning for øje,  
kunne ingen have forudset, hvilken rejse især Freja ville  

tage forskningsverdenen med på. 

Nu har hun rundet 25 år i bassinet ved Fjord&Bælt,  
og foruden at slå verdensrekorder dag for dag  

med hendes høje alder, så er hendes bidrag til den  
samlede hvalforskning på verdensplan  

uden sammenligning.

Frejas kalv Frigg.
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I 25 år har man nu forsket i havpattedyr ved 
Fjord&Bælt i Kerteminde. Hele centerets  
fundament er bygget på forskningsmiljøets  
behov for at kunne komme tæt på den dan-
ske national-hval, så man fik mulighed for at 
finde ud af så meget som muligt omkring 
deres liv i det våde element. For hvad laver 
de egentlig under overfladen, de der hvaler? 
Hvad spiser de? Hvordan finder de deres føde?  
Hvordan kommunikerer de med hinanden?  
Og måske vigtigst af alt: Hvad betyder den  
menneskelige aktivitet på havet for verdens  
havpattedyr?

I midt-halvfemserne var spørgsmålene 
mange, men svarene få. Den danske bestand 
af marsvin var så småt på vej op igen efter 
fredningen i 1967, men alligevel druknede 
der år for år flere tusinde marsvin i fiske-
redskaber, og den generelle levealder for 
marsvin var lav. Så hvordan kunne vi som 
samfund gøre en ekstra indsats for at sikre  
den fredede hval i de danske farvande og 
samtidig nedbringe omkostningerne for  
fiskerne ved den store mængde bifangede  
marsvin? Det var med de tanker, at beslut- 
ningen om at åbne Fjord&Bælt blev truffet,  
og med forskningen i mulige løsninger som 
mål blev de to marsvin Eigil og Freja i 1997  
præsenteret for første gang.

SMÅ HVALER PÅ EN STOR MISSION
Den danske hvalforskning tog for alvor fart 
med muligheden for at arbejde tæt med 
marsvinene på Fjord&Bælt. Pludselig blev 
det muligt at have dyrene i live, tæt på, i et 
kontrolleret miljø og under meget kyndig 
træning, hvilket åbnede for helt nye former 
for forskningsprojekter. Hidtil havde man 

kigget på døde hvaler eller gennemtvunget 
forsøgsopsætninger på stor bekostning af 
dyrenes velfærd. Det kontrollerede miljø og 
de veltrænede dyr validerede også dataind-
samlingen markant. Den mangeårige træning  
og samarbejdet mellem dyr og træner, ba- 
nede vejen for, at den danske hvalforskning  
kom i den absolutte elite på verdensplan. 
Forskningen udvikles stadig på daglig basis,  
fordi dyrene er så veltrænede, forholdet  
mellem dyr og træner er så tillidsfuldt, og  
fordi dyrene øjensynligt stortrives. Forsknin-
gen er nu så omfattende, at den kan række 
ud over bassinkanten og nu også omfatter 
vilde hvaler og også mange forskellige typer 
af hvaler, som man ellers ikke kan komme  
særligt tæt på. 

Med den teknologiske udvikling, oplever vi 
lige nu et kvantespring i hvalforskningen. 
Vi er først lige begyndt at kunne høste de 
videnskabelige frugter af droneteknologi og  
udvikling af mini-computere, men der vil 

”Alene I de danske farvande bliver der  
årligt bifanget i omegnen af 3000 marsvin.”

Freja udfører “ball jump”. Foto: Gonzalo, MainarFreja
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fortsat være et behov for kontroldata og  
udviklingen af nye redskaber og metoder. 
Og her er dyrene i bassinerne i Kerteminde  
uundværlige. Deres bidrag til forskningen 
og bevaringsarbejdet med de vilde be-
stande af hvaler er uden sidestykke. Det 
hele begyndte med Freja, som stadig den 
dag i dag troligt arbejder videre for beva-
ringen af hendes finnede artsfæller i ver-
denshavene. Med i omegnen af 100 viden-
skabelige artikler udgivet på baggrund af 
hendes bidrag, formodes hun at være en 
af verdens mest videnskabeligt bidragen-
de hvaler – måske den mest bidragende.

BIFANGST AF MARSVIN BIDRAGER TIL  
EN LAV GENNEMSNITSLEVEALDER
Selv den dag i dag er bifangst et stort 
problem for de danske marsvin. Alene i de 
danske farvande bliver der årligt bifanget 
i omegnen af 3000 marsvin (Larsen et al. 
2021). Ikke alene er tallet alt for højt, men  
da det også overvejende er unge marsvin, 
der går til på denne måde, formodes bi-
fangst at være en afgørende faktor for den 
lave gennemsnitsalder for marsvin. Hele 

marsvin-projektet på Fjord&Bælt begyndte  
som et samarbejde med Miljøstyrelsen  
omkring undersøgelser af mulige løsninger  
på bifangst-problemet, hvilket resulterede  
i studier af fangstmetoder (Miller 2008, 
Deruiter, et.al. 2009) og studier til udvikling 
af pingers (Teilmann et al. 2006, Schaffeld  
et al. 2019). Pingers er små, akustiske alarmer  
til fiskeredskaber, der afslører fiskeredskab- 
erne for marsvinene og/eller skræmmer  
marsvinene væk fra redskaberne. Siden  
Teilmann et al.’s studie fra 2006 har pingers  
været et succesfuldt redskab i kampen mod  
bifangst af marsvin.

MARSVIN ER DYBT AFHÆNGIGE  
AF LYD OG HØRELSE
Ligesom for alle andre hvaler spiller lyd og 
hørelse en afgørende rolle for marsvinenes 
liv under overfladen. Når man undersøger  
hørelse, er det især hørelsens følsomhed  
generelt samt følsomheden over for under- 
vandsstøj, der er interessant.

Det er muligt at undersøge marsvinenes 
direkte påvirkning hidrørende fra menneske-
skabt undervandsstøj ved at bestemme TTS 

HØRETEST PÅ MARSVIN OG MENNESKER

For at forstå den absolutte lydfølsomhed eller grænseflade for marsvinets hørelse, 
blev Freja trænet til at bære små sugekopper rundt omkring på kroppen, mens hun  
svømmer ned til en station med en bideplade, og forholder sig fuldstændig i ro.  
Rundt omkring Freja bliver der imens afspillet lyde af forskellige frekvenser og intens- 
iteter. Sugekopperne på Frejas krop er udstyret med elektroder, som kan måle Frejas  
fysiologiske respons på lydene – de måler hendes hjernebølger og altså hendes evne 
til at høre lydene. Denne type undersøgelse kaldes en ABR-undersøgelse (Auditory  
Brainstem Respons) og er en ikke-invasiv måde at undersøge grænseværdierne for  
hørelse hos både dyr og mennesker (Whalberg et al. 2017). Det er desuden også en  
velkendt metode til undersøgelse af hørelsen på nyfødte børn og til test af tidlige  
tegn på hørehandicap.

I et nyere studie (Smith et al. 2021) har Freja nu bistået i videreudviklingen af metoden  
for måling af ABR. Oprindeligt kræver ABR-målingen som beskrevet, at hvalen forholder  
sig i ro på en station, mens elektroder forbundet til en computer indsamler data. Den 
nye metode benytter en specialiseret mini-computer/Digital tag (D-tag), som måler 
ABR direkte på ryggen af Freja, mens hun svømmer. Dette redskab og denne metode  
gør det potentielt muligt direkte i naturen, at måle vilde hvalers hørelse direkte. 

FAKTAKBOKS

(Temporary Threshold Shift), som er den 
midlertidige forskubbelse af hørefladen som 
en reaktion på udsættelse for høje lyde. Vi 
kender denne fra os selv, og den kaldes også 
populært for diskotekseffekten og er ople-
velsen af en hylen/ringen for ørerne efter at 
have været udsat for høje lyde over kortere 
tid, eksempelvis efter en koncert. TTS er 
afgørende for fastsættelsen af grænsevær-
dier for acceptable støjniveauer i henhold til 
beskyttelse af dyrelivet. Hvis grænseværdien 
overstiges, kan forskubbelsen af hørefladen 
blive permanent, og det kaldes dermed PTS 
(Permanent Threshold Shift), altså en perma- 
nent høreskade. Studierne af TTS med Freja 
er brugt til at sætte nationale guidelines for 
regulering af undervandsstøj i både Danmark  
og Tyskland (Lucke et al. 2009).

BIOAKUSTIK
Et af de forskningsområder, hvorved Frejas  
bidrag har været mest omfattende, er bio-
akustikken – altså studier af dyrs evne til at  
producere lyde, og områderne inden for hvilke  
de kan kommunikere og orientere sig via lyd  
(Malinka et al. 2021, Whalberg et al. 2015, 
Linnenschmidt et al 2013, Koblitz et al. 2012).  
Alle tandhvaler kan ekkolokalisere. De ud-
sender kliklyde i miljøet, og ud fra det retur- 
nerende ekko kan dyret danne sig et mentalt  
billede af omgivelserne, hvilket især bruges  
til jagt og til orientering. Man kalder det også 
for biosonar. 

Freja er trænet til at deltage i forskellige typer 
lokaliserings- og diskrimineringsopgaver. Hun  
får bind for øjnene, så man sikrer, at hun ikke 

”Dyrene er trænet igennem mange år, og dette  
samarbejde mellem dyr og træner har banet vejen for,  

at den danske hvalforskning nu er inden for den  
absolutte elite på verdensplan.”
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bruger synet til at løse opgaven, men kun 
hendes ekkolokalisering. Freja skal herefter 
finde frem til et mål, hun kender godt i forve-
jen. Enten skal hun finde et velkendt target 
(træningsredskab), eller hun skal udvælge et  
target af det rigtige materiale blandt flere 
forskellige andre materialer. Forskellige  
former og materialer giver forskellige ekkoer,  
og det er evnen til at kunne høre de små for- 
skelle, som udgør en stor del af forskningen.  
I 2015 deltog Freja i Wisniewska et al.’s studie,  
hvor hun skulle gennemføre en diskrimina- 
tions- eller lokaliseringsopgave foran 48  
forskellige hydrofoner, der alle registrerede  
hendes biosonar fra forskellige vinkler.  
Resultaterne af dette studie viste, at vinklen  
på marsvinenes ekkolokaliseringsstråle er  
fleksibel. Idet marsvinet nærmer sig et target 
eller en fisk, breder marsvinet sin biosonars  
strålingsvinkel ud, hvor den ellers er ret smal,  
når marsvinet svømmer rundt i jagten på føde.  
Denne nye viden er enormt relevant i arbejdet  
med at finde løsninger til problemerne med  
bifangst.

OVERVÅGNING AF DE DANSKE MARSVINS 
SUNDHED
Den danske bestand af marsvin er stor, men  
levealderen for marsvin i Danmark er forholds- 
vis lav. 80 % af marsvinene bliver 5-7 år gamle,  
mens kun 5 % af marsvinene lever længere  
end 10 år. Da Freja kom til Fjord&Bælt i 1997, 
vidste man generelt meget lidt om marsvin- 
enes biologi og adfærd. Siden da har Freja  
haft en afgørende rolle i flere projekter om- 
kring biomonitorering. Igennem hendes 25 
år på stedet er hendes fysiologiske data 
kategorisk blevet noteret og gemt, og vi  
har nu et meget omfattende datasæt med 
alle målbare data. Dette, og datasæt over de  
øvrige marsvin ved Fjord&Bælt har givet  
os et detaljeret billede af eksempelvis  Eigil med eye cups i en opgave, hvor marsvinet skal have “bind for øjnene”.

marsvins vækst, kønsmodenhed, og hvordan  
deres vægt fluktuerer fra sæson til sæson  
som en reaktion på stigende og faldende  
vand- og lufttemperaturer. 

Foruden målinger af de forskellige parametre  
indeholder datasættene for biomonitorering- 
en af marsvinene også dronefotos af dyrene,  
taget løbende over flere sæsoner. Disse billeder  
udgør et vigtigt redskab til overvågningen af  
den generelle sundhed blandt de vilde marsvin.  
Ved at dronefotografere vilde marsvin kan man  
via sammenligning med billederne af Fjord& 
Bælts marsvin estimere de vilde marsvins  
alder og foderstand, hvilket bruges til over- 
vågning og populationsbestemmelser for  
de danske marsvin. 

HJERTERATE OG ENERGIBESPARELSE 
I 2016 opsatte Elmegaard et al. et studie, der  
afslørede marsvins evne til at kontrollere deres  
hjerterate (puls). Til dette projekt blev Freja 
trænet til at svømme til hendes bideplade  
med en målepakke på ryggen, som kan over-
våge hendes hjerterate. Freja fik så afspillet 
én af to forskellige lyde, der hver især fortal-
te Freja, hvorvidt dykket ville blive kort (15 
sekunder) eller langt (2 minutter). Resultat- 
erne viste, at afhængigt af lyden Freja hørte,  
kunne hun tilpasse sin hjerterate til et langt 
eller kort dyk ved at sænke hjerteraten hur- 
tigere og kraftigere ved de lange dyk end 
ved de korte dyk. På den måde kan marsvin- 
ene altså spare på ilten ved dyk af længere  
varighed via kognitiv kontrol. 

DYREVELFÆRD OG SUNDHED UNDER 
MENNESKELIG PLEJE
For brancher, der har med dyrehold at gøre, 
eksempelvis zoos og landbrug, er dyrevel-
færdsprojekterne nogle af de mest interes-
sante projekter, som Freja har deltaget i. 
Allerede fra begyndelsen var det højt priori-

”Den danske bestand af marsvin er stor,  
men levealderen for marsvin i Danmark  

er forholdsvis lav.
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teret at træne marsvinene på Fjord&Bælt til 
at indgå i deres egne sundhedstjek, og et af 
målene med den træning var at vise, at dyre- 
træning til frivillig deltagelse i sundheds- og 
forskningsprocedurer forbedrer dyrenes 
velfærd ved at sænke deres stressniveauer. 
Stressniveauer måles ved at måle mængden 
af stresshormonet kortisol i blodet. Da Freja 
først ankom til Fjord&Bælt, tog det natur-
ligvis nogen tid at træne hende til frivillig 
deltagelse i hendes egne sundhedsundersø-
gelser. I mellemtiden var det nødvendigt at 
tage hende helt op af vandet en gang om 
måneden for at gennemføre et sundhedstjek  
og dermed udtage en blodprøve. Da hun 
omsider var trænet til frivilligt at deltage i 
undersøgelserne i vandet, kunne vi derefter 
sammenligne niveauerne af kortisol fra de  
frivillige og de ufrivillige målinger. kortisol- 
niveauet i de ufrivillige blodprøver, var tre  
gange højere, end niveauerne i de frivillige  
prøver, som Freja var trænet til at deltage i.  
(Desportes et al. 2007).

For nylig har Freja deltaget i projekter, der 
har til formål at udvikle nye, skånsomme 
metoder til prøvetagning for måling af kort-
isol. Som beskrevet i Reckendorf et al. 2021 
arbejdes der med at måle stresshormonet 
via en simpel udåndingsprøve fra marsvin. 

Måling af Frejas hjerterate.  Undersøgelse af Freja.

Dette har store potentialer og kan muligvis 
en dag bruges til prøvetagning på vilde dyr, 
måske endda via en drone, og dermed give 
et mere retvisende billede af vilde marsvins  
stressniveauer og sundhedsstatus.

I 2008 var Freja det første marsvin under  
menneskelig pleje til at fuldbyrde en gravi- 
ditet og opfostre en kalv (Blanchet et al.  
2008). Dette var en milepæl for holdet af  
marsvin på verdensplan og et vidnesbyrd  
om en signifikant forbedring for marsvins  
velfærd under menneskelig pleje fra tiden  
før Freja kom ind i 1997.

DYREHOLD I EN FORANDERLIG VERDEN
Zoo-verdenen og hele filosofien omkring at  
have dyr under menneskelig forvaltning  
bliver i disse år gået efter i sømmene. Der er  
sket et skift igennem de seneste to årtier, hvor  
den almene befolkning er mindre tilbøjelig til 
blot at accepterer dyr bag tremmer - og det 
er en god ting. Professionel og saglig hånd-
tering af dyr er alfa og omega, ikke blot dyr  
under menneskelige pleje, men også i forvalt- 
ningen af vilde dyr på verdensplan, for ikke at  
nævne den formidlingsværdi, der er forbundet  
med et højt velfærdsniveau og et professionelt  
forhold til vilde dyr under menneskelig pleje. 

Det er især hold af havpattedyr i zoo- og 

Freja

 Freja vejes.
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akvarieverdenen, som i disse år oplever stor 
kritik. Kritiske røster hævder, at det ikke er  
muligt at imødekomme dyrevelfærden for  
de store dyr i bassiner. Det er da heller ingen  
let opgave at have hvaler under menneskelig  
pleje. Men Frejas livsfortælling er et vidnes- 
byrd om, at det kan lade sig gøre. Med den 
store erfaring, der nu er i de etablerede insti- 
tutioner på verdensplan, og den omfattende  
energi der lægges i aktivering og dyretræning,  
kan det lade sig gøre. Og som med alle andre  
brancher, så findes der også brodne kar in-
den for hold af havpattedyr. Derfor er det  

vigtigt, at man værner om det videnskabelige  
grundlag for hold af dyr, uanset dyregruppe. 

Der foregår megen forskning ude i naturen i  
dag, så man fristes til at spørge, om forskning  
foretaget med dyr i fangenskab overhovedet  
stadig har sin berettigelse. Data fra forsknings- 
forsøg på vilde hvaler kan ikke stå alene, fordi  
de skal bakkes op af kontroldata for at have 
statistisk signifikans, og for at man kan være 
sikker på, hvad ens data ude fra naturen 
egentlig betyder. Kontroldata kan forskerne  
ikke få andre steder end i et kontrolleret miljø,  
hvor man kender alle forudsætningerne for  

Freja og hendes kalv Frigg.

”“Med den teknologiske udvikling  
vi i dag gennemlever, oplever vi lige  

nu et kvantespring i hvalforskningen.  
Vi er først lige begyndt at kunne  

høste de videnskabelige frugter af  
droneteknologi og udvikling af mini- 
computere, men behovet for kontrol- 

data og udvikling af nye redskaber og  
metoder vil altid bestå. Og her er dyrene  
i bassinerne i Kerteminde uundværlige.”

selve dataindsamlingen. Ydermere skal forsk- 
ningsmetoderne og redskaberne, som bruges  
i miljøet, også udvikles under kontrollerede  
forhold, hvor man kan gennemprøve og teste  
udstyr, inden det sættes ud på vilde dyr. De 
tags og instrumenter, man bruger på vilde dyr,  
koster hundredetusindvis af kroner stykket  
at udvikle, og universiteterne har simpelthen 
ikke råd til ikke at gennemteste alle tænkelige  
scenarier, inden de sætter det dyrebare udstyr,  
på ryggen af et vildt dyr. Så for at forskningen  
i hvaler overhovedet kan foregå, så er der 
simpelthen et videnskabeligt behov for at have  

enkelte individer i fangenskab. Det kan ikke 
diskuteres. Man kan selvfølgelig diskutere, om  
forskningen så er nødvendig eller ej. Og her 
skulle man mene, at det bør være et viden-
skabeligt fundament, man bruger til at sætte  
dagsordenen for, hvad vi mennesker kan 
tillade os at udsætte naturen og dyrene for. 

EFTER 25 ÅR I AKTIV TJENESTE  
– HAR FREJA IKKE FORTJENT ET OTIUM?
Frejas livshistorie er intet mindre end sensa- 
tionel. Hver dag sætter hun aldersrekord, og  
hun er netop nu ved at blive optaget i Guinness  
World of Records som værende verdens 
ældste marsvin. Noget af det mest bemær-
kelsesværdige for Frejas høje alder er, at der  
i det daglige endnu ikke viser sig noget synlige  
aldringstegn i hverken hendes fysik eller ad-
færd. Hun er stærk og robust som altid. Hun  
opretholder en høj muskelmasse, og hun 
justerer sin vægt (spæklag), som hun skal, 
over året. Hendes biosonar er så præcis, 
som den altid har været, og hendes syn og 
hørelse er også uændret til trods for hendes  
høje alder. Alle disse typiske aldringstegn 
oplever vi ikke ved Freja. Og måske mest 
bemærkelsesværdigt af alt er hendes evige  
motivation og indvilligelse i at deltage i  
træningen og diverse projekter.

Der er ingen tvivl om, at Frejas aktive liv og 
hendes fortsatte aktivering igennem hendes  
omfattende træning er en af årsagerne til 
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Freja med forskningsudstyr.
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hendes fantastiske fysiske tilstand. Hvis man  
stoppede med dette arbejde, og man sendte  
Freja på en pension, der ikke omfattede den  
daglige træning, så ville man utvivlsomt gøre  
hende en bjørnetjeneste. 

Så Frejas aktive liv fortsætter, frem til det en 
dag får en ende. Så længe hun udviser velvilje  
og interesse i at deltage i forskningsprojek-
terne, vil hendes bidrag til den samlede be-
skyttelse af hvaler på verdensplan fortsætte. 
Hun har rørt mange mennesker igennem 
årene, og hendes bidrag til videnskaben har 
resulteret i lovændringer både nationalt og 
internationalt. Nu er det lovpligtigt inden 
for EU at bruge støjskærmende tiltag som 
eksempelvis ”Bubble curtains”, når man laver 
store undervandsprojekter som olieboringer, 

pæleramning, seismiske sprængninger og 
militære øvelser. De grænseværdier for støj, 
som nu indgår i diverse lovgivning, kunne ikke  
fastsættes, hvis ikke Freja og de øvrige mar-
svin ved Fjord&Bælt i årevis havde fungeret 
som ambassadører for deres artsfæller på 
den anden side af bassinnettet. Vi lærer hele  
tiden nyt omkring dyrene i havet, men vores 
menneskelige aktiviteter på verdenshavene 
er også i konstant udvikling og forandring. 
Jo mere vi fylder i den naturlige verden, jo 
mere er vi også forpligtet til at finde løsninger,  
hvorved vi kan eksistere sammen med de 
øvrige beboere på planeten. Og hvis vi nogen- 
sinde skal blive bedre naboer, så må vi fortsat  
lære at forstå hinanden. Hvor er det godt, 
at Freja kan hjælpe os med den opgave.

”Det er da heller ingen let opgave at have hvaler under  
menneskelig pleje. Men Frejas livsfortælling er om  
noget et vidnesbyrd om, at det kan lade sig gøre. 
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Erfaringer med  
hvalsafari-guidelines  

fra Island

Delfinsafari er blevet mere almindelig i Danmark. I Island har man  
haft delfin- og hvalsafari med regelmæssige ture siden 1994. Retningslinjer  

for delfinsafari er for nylig blevet udarbejdet i Danmark. I Island blev 
hvalsafari-firmaerne enige om fælles retningslinjer i 2015.

Af  
Marianne Rasmussen, professor,  

Islands universitets forskningsstation i Husavik

”Pukkelhvalernes dykke-tider  
falder med antallet af hvalsafari- 

både omkring hvalerne.“
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DELFINSAFARI I DANMARK
Delfinsafari er blevet mere og mere alminde- 
lig i Danmark, og Jyllandsakvariet arrangerer  
ture med delfinsafari. Her kan kan man sejle 
ud fra Thyborøn og se øresvin. Sidste år blev  
der udarbejdet retningslinjer for delfinsafari 
i Danmark, også kaldet etiske retningslinjer. 
Disse retningslinjer var baseret på erfaringer  
fra andre steder i verden. De danske retnings- 
linjer siger bl.a. :“Lad delfinerne komme til  
dig og båden, og sæt farten ned inden for  
300 m af delfinerne. Undgå at sejle mod delfin- 
erne direkte forfra eller bagfra. Sluk for motoren  
nær delfinerne“.

HVALSAFARI I ISLAND
I Island har man haft delfin- og hvalsafari i 
mange år. 
Allerede i 1990 blev Ole Lindquist og Maria 
Trygvadóttir spurgt af IFAW (International  
Fund for Animal Welfare), om de ville skrive  
en rapport om, hvorvidt hvalsafari ville være  
muligt i Island; de konkluderede i rapporten,  
at hvalsafari ville være en god idé. I 1991-1992  
sejlede de første turister så ud fra Höfn i Syd- 
island med omkring 100-200 turister fra et  
engelsk rejsebureau. I 1994 startede firmaet  
Dolphin and Whale Spotting fra Keflavik, og  
året senere i 1995 startede North Sailing fra 
Húsavík. 

Húsavík er kendt som Europas hovedstad  
for hvalsafari. Húsavík ligger ved Skjálfandi- 
bugten, som har fået navnet efter de mange 
jordskælv i området. Byen har i dag omkring  
2500 indbyggere. Niels Einarsson skrev for  
nogle år siden en artikel med titlen „From Good  
to eat to good to watch: whale watching, 
adaptation and change in Icelandic fishing 
communities“. Artiklen beskriver meget godt  
forvandlingen af Húsavík fra et lille fisker-
samfund til en lille by, hvor hovederhvervet  
i dag er turisme. Húsavík har i dag tre hval 
safari-firmaer: North Sailing, Gentle Giants 
og Husavik Adventures, og tilsammen har de  
20 både. I højsæsonen i juli er der op til 50  
daglige afgange med første tur kl. 8:45 og  
sidste tur med afgang kl. 22:30. Inden Covid 19- 
pandemien var omkring 100.000 turister på  
hvalsafari fra Húsavík, og omkring 350.000  
turister var på hvalsafari i Island. De fleste  
turister sejler fra Reykjavik, som er Islands  
hovedstad. 

”Húsavík er kendt som Europas  
hovedstad for hvalsafari.“

  Kort over Island med nogle af de vigtigste byer  
for hvalsafari i Island: Húsavík (Nordøst Island), Dalvik  
i Eyjafjorður (Nord Island), Olafsvík (Vest Island),  
Keflavik (Sydvest Island), Reykjavik (Sydvest Island)  
og Vestman øerne (Syd Island).

Figuren viser sightings i procent for de mest almindelige hvalarter observeret i Skjálfandi bugten: pukkelhvaler, 
vågehvaler, hvidnæse-delfiner, marsvin og blåhvaler fra opstarten af hvalsafari fra Húsavík i 1995 til og med 2018.

HVILKE HVALARTER SER MAN  
FRA HVALSAFARI-BÅDE I ISLAND?
De mest almindelige hvalarter at spotte er 
pukkelhvaler, vågehvaler, hvidnæsedelfiner 
og marsvin. I juni kan man være heldig at se 
blåhvaler – verdens største pattedyr, som kan  
blive op til 33 m og veje 172 tons. Derudover 
kommer spækhuggere, døglinger, kaskelotter  
og finhvaler ind i bugten. Pukkelhvaler bliver 
i dag set på 100 % af turene fra Húsavík, men 
tidligere, da hvalsafari startede fra Húsavík, 
blev vågehval set på 100 % af turene. Denne 
ændring mener man skyldes klimaforandringer. 
Hvalsafari-bådene fra Húsavík tillader stude- 
rende og forskere gratis at sejle med ud og  
indsamle data. Det kan f.eks. være til et spe- 
cialeprojekt eller til en del af et ph.d.-projekt. 
Her indsamles sighting-data, og der tages  
fotos til foto-identifikation af hvalerne. Hver 
pukkelhval er forskellig som vores finger-
aftryk. På nuværende tidspunkt har vi et 
katalog på 1005 forskellige individer af puk-
kelhvaler, hvor der gennem specialeprojekter 
har været match til Norge og Grønland og  
lokalt inden for Island til Eyjafjordur (ved 
Akureyri) og Faxafloi (ved Reykjavik) og til 
Westfjordene. Vores pukkelhval-katalog er 
også delt med Happy Whale; her kan turister  
uploade deres fotos af pukkelhvaler og finde 
ud af, hvor hvalen er blevet set henne andre  

LINKS TIL  
RELEVANTE HJEMMESIDER:

https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/

om-turene/delfinsafari/?gclid=CjwK-

CAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhBOvUQJ8SoK-

CZTt10VG-X7HSAZxSVkjACYXQ_ypkL-

b7WyGMgav0mcBoCPXwQAvD_BwE

www.northsailing.is

www.gentlegiants.is

www.husavikadventures.is

www.icewhale.is

https://www.hi.is/rannsoknaseturhusavik

https://english.hi.is/node/839271

https://happywhale.com/home

https://www.youtube.com/watch?v=tfD-

FWH5Ba50&ab_channel=AIMMPortugal
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steder i verden; 6 % af vores pukkelhvaler er  
blevet set andre steder i verden. F.eks. var en  
pukkelhval blevet fotograferet ved Den Domi- 
nikanske Republik i 1993 og genset i Húsavík  
i 2018. 

Projekt Blåhval blev startet i 2007 af under-
tegnede og projektforsker Maria Iversen. Den  
seneste version af vores blåhvalkatalog inde- 
holder 147 forskellige individer. Det er 15 % af  
blåhval-populationen fra tællingen af hvaler  
i Nordatlanten i 2001. Derudover har vi et  
katalog med finhvaler (20 individer), våge- 
hvaler (50 individer) og hvidnæsedelfiner  
(352 individer).

PÅVIRKER HVALSAFARI- 
BÅDENE HVALERNE?
Påvirker hvalsafari-bådene hvalerne? Det 
korte svar er ja. Christiansen et al. (2013) 
undersøgte hvalsafari-bådes påvirkning af 
vågehvaler i Faxafloi-bugten ved Reykjavik. 
Studiet viste, at vågehvalerne blev forstyrret 
i deres fødesøgning, men et senere studie 
viste (Christiansen et al. 2015), at det for det  
meste var nye individer af vågehvaler, så det 

derfor var en lille forstyrrelse i hele vågehva-
lens liv, og deres „overall fitness“ blev ikke  
forstyrret. Fra Húsavík har ph.d.-studerende  
Tom Groove fra Edinburgh University taget  
blow samples fra pukkelhvaler og har under- 
søgt stresshormoner for at se, om pukkel-
hvalerne bliver stressede af hvalsafari-bådene.  
Hans foreløbige resultater viser f.eks., at  
pukkelhvalernes dykke-tider er faldet med  
antallet af hvalsafari-både omkring hvalerne,  
og deres „inter-breath-interval“ stiger. Et andet  
studie viser, at pukkelhvalerne ændrer antallet  
af deres kald, når de har hvalsafari-bådene  
omkring sig (det er uafhængigt af baggrunds- 
støjen).

Fra 2008 til 2012 deltog Islands Universitets 
forskningscenter i Húsavík i et NORA-støttet 
projekt kaldet: „The Wild North“. Det over-
ordnede formål med projektet var at have 
„sustainable wildlife tourism“. Fokus-arter 
var: fugle, ræve, sæler og hvaler. Fra Húsavík 
var hvalerne i fokus, og ideen var sammen 
med hvalsafari-firmaerne at skabe guidelines 
for, hvordan hvalsafari-bådene skulle sejle 
omkring hvalerne. Der blev afholdt årlige 

En blåhval fotograferet syd for øen Flatey i Skjálfandi bugten.

 Et eksempel på en pukkelhval-hale. Hvert individ er unikt, som vores fingeraftryk. Denne hale er delvist hvid og sort.
   En anden pukkelhval-hale, som er mest hvid.
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workshops, og firmaerne arbejdede videre 
med ideerne i samarbejde med ICEWHALE, 
som er den islandske sammenslutning af 
hvalsafari-firmaer. I 2015 var ICEWHALE klar 
med retningslinjerne, som blev underskrevet i  
2015 af de hvalsafari-firmaer, som var medlem  
af ICEWHALE. Disse guidelines er frivillige  
guidelines. De tre vigtigste punkter er:

• For afstande 3000-300 m til hvalen:  
Hold udkig, og vær i radiokontakt med  
andre både, undgå hurtige kursændringer.

• For afstande 300-50 m:  
Stop hovedpropellen, maks. hastighed  
5-6 mph, undgå at sejle bagfra til hvalen  
og aldrig direkte forfra, sejl parallelt med  
hvalerne. Maksimum 20-30 min. med den  
samme hval. 

• For afstande under 50m: Stop propellen.

 Diagram visende ICEWHALE hvalsafari-guidelines  
 (fra icewhale.is).

 Tre hvalsafari-både (to hurtige både og en gammel  
 træbåd) omkring en pukkelhval i Skjálfandi bugten.

”„I juni kan man være heldig at se blåhvaler  
– verdens største pattedyr, som kan blive  

op til 33 m og veje 172 tons.“
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VIRKER DE FRIVILLIGE GUIDELINES?
Virker de frivillige guidelines? Der har været  
flere speciale-projekter, som har undersøgt  
det, og nej, de virker ikke 100 %. Et studie  
fandt, at hvalsafari-bådene overholdt 30 min. 
-reglen i 77 % af tiden. Bådenes hastighed  
var højere end 5,2 knob i 12 % af tiden. Mini- 
mumsafstanden på 50 m til hvalen blev over- 
holdt i 94 % af tiden. Et andet studie fandt,  
at dykketiden blev kortere, jo længere tid  
hvalsafari-bådene var omkring pukkelhvalerne,  
og at hvalernes svømmehastighed blev lang- 
sommere, når bådene var tættere på hvalerne.

Hvad kan man gøre: Tidligere holdt ICEWHALE  
årlige kurser for at minde guide og kaptajner  

om guidelines, og det hjælper for en kort 
periode. For nylig diskuterede man at lave en  
animationsvideo for turister, noget i retning af  
den, man kan se fra Azorerne, for at turisterne  
kan lægge pres på firmaerne, hvis reglerne  
ikke overholdes. I Skotland med deres delfin- 
safari omkring Inverness har man god erfaring  
med selvregulerende retningslinjer, som ikke  
er lovpligtige. I USA kan hvalsafari-firmaerne  
få en bøde, hvis de ikke overholder retnings- 
linjerne. I Canada får man ligeledes bøde, hvis 
man ikke overholder retningslinjerne. Indtil  
videre fortsætter Island med de frivillige 
guidelines, som man nu også har i Danmark.

 En blåhval observeret fra en hvalsafari-båd i Skjálfandi bugten.
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Havets 
biodiversitet
Af Dennis Lisbjerg, 

Fotos: Alle fotos er taget ved de  

danske kyster af Dennis Lisbjerg

Der findes flest dyrearter på landjorden, men 
den største diversitet af dyrerækker findes i  
havet. Hvordan hænger det sammen?

Biodiversitet er blevet et begreb, som vi hører  
mere og mere om, i takt med at biodiversitets- 
krisen bliver tydeligere. Men i modsætning til  
klimakrisen, hvor det er let at sammenligne  
og vurdere udledninger og indsatser, når de  
omsættes til CO

2
 ækvivalenter, så mangler vi  

”“Så selvom landjorden  
rummer flest dyrearter,  

så rummer havet en  
ufattelig bredde 

i diversitet.”

gode enheder eller indikatorer at sammen- 
ligne biodiversitet med.  

Biodiversitet er af FN defineret som ”Mangfol- 
digheden af levende organismer i alle miljøer,  
både på land og i vand, samt de økologiske  
samspil, som organismer indgår i. Biodiversitet  
omfatter såvel variationen inden for og mellem  
arterne som m angfoldigheden af økosystemer". 
Variationen inden for og mellem arter kommer  
til udtryk i variation i udseende og gener. 

Strandkrabber (tilhører leddyr/Arthropoda) 
er meget almindelig langs kysterne.
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Oprindeligt var det primært forskellene i ud- 
seende, som afgjorde adskillelsen af arter, og  
hvilke arter der skulle grupperes sammen i  
overordnede slægter, familier, ordener, klasser,  
rækker og riger. I vores hverdag er de mest 
velkendte og tydelige: svampe, dyr og planter,  
mens protister, arkæer og bakterier er mere 
abstrakte for os. Med de sidste årtiers ud-
vikling af DNA-metoder kan organismerne 
sammenlignes på molekylært niveau, og det  
har givet anledning til at inddele levende or-
ganismer i tre overordnede domæner, hvor 
bakterier og arkæer ikke længere er hver deres  
rige – men domæner, og alle øvrige riger  
(dyr, planter, svampe, protister) samles i ét  
domæne: eukaryoter.

Opdelingen og kategoriseringen af organis- 
merne er altså et udtryk for, hvor ens de er.  
Divisioner, riger og rækker angiver altså  
nogle grundlæggende genetiske/moleky- 
lære forskelle, mens der kan være relativt  
få genetiske forskelle mellem to arter. Ad- 
skillelsen af arter kan være vanskelig, da  
geografisk adskillelse eller adfærd kan have  
betydning for, hvorvidt man ville kategori- 
sere organismerne som varianter af én art  
eller to forskellige arter. Når det kommer til  
arter, så er insekt-klassen inden for rækken  
Arthropoda (leddyr) den absolut mest arts- 
rige, og de millionvis af arter, der findes,  
lever kun på landjorden (enkelte arter har  
noget af deres livscyklus i havet). Vi kender  

1: Blåmuslinger (tilhører Mollusca) sidder med åbne sifoner og filtrerer vandet for mikroalger. Uden på skallerne sidder små  
hydroider (tilhører Cnidaria). 2: Hesterejer (tilhører leddyr/Arthropoda) gemmer sig i sandet langs de danske kyster. De tilhører  
undergruppen af tibenede krebsdyr ligesom krabberne. 3: Stillehavsøsters og strandsnegle tilhører begge bløddyr/Mollusca.

4: Ribbegopler ligner vandmænd og er også små geleagtige klumper. men de tilhører deres egen dyrerække: Ctenophora. 
5: Søanemoner (tilhører polypdyr/Cnidaria) kan have rigtigt flotte farver. 6: Søpindsvin (tilhører pighuder/Echinodermata) 
guffer gerne makroalger i sig.

alle til insekter og deres opbygning, som er  
skåret over samme grundform – hoved, bryst 
og krop med tre par ben og to antenner og  
øjne fortil. 

Leddyrene består af flere klasser, fx også 
krebsdyrene, som der er mange arter af i 

havet. Og man kan også godt se, at der er en  
vis lighed i opbygningen med et ydre skelet 
og den leddelte krop. En dyrerække, som ser  
helt anderledes ud, er bløddyr (Mollusca), som  

1

31

5 6

4  
2

KILDER OG INSPIRATION  
TIL MERE LÆSNING:

https://da.wikipedia.org/wiki/Biologisk_klassifikation

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02  

https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/ 

hvad-er-biodiversitet/ 

https://www.nature.com/scitable/topicpage/

why-should-we-care-about-species-4277923/ 

”Der findes mere end 30 forskellige dyrerækker.”
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fx blæksprutter og muslinger hører til. De har  
helt andre former; med et hoved og tentakler  
eller hårde skaller.

To billearter eller to muslingearter vil altså  
være mere ens – både i udseende og mole- 
kylære opbygning – end biller i forhold til  
muslinger, da de tilhører hver deres række,  
henholdsvis Arthropoda (leddyr) og blød- 
dyr (Mollusca). 

Der findes mere end 30 forskellige dyrerækker.  
Dyrerækkerne spænder over dyr med vidt  
forskelligt udseende og livscyklus. 

Mange af dyrerækkerne findes kun i havet og 
har ingen repræsentanter på land. Derfor er  
der en stor sandsynlighed for, at du ikke kender  

7: Søstjerne (tilhører pighuder/Echino- 
dermata) kravler hen over bunden og 
er gode til at åbne blåmuslingeskaller og  
spise indholdet. 8: Du kan se de kraftige  
farver på tangrejernes (tilhører leddyr/
Arthropoda) ben, når du kommer helt  
tæt på. 9: Vandmand er en gople (til- 
hører polypdyr/Cnidaria), der nok kendes 
af de fleste og kan kendes på de fire 
ringe i klokken. 10: Bægergopler (tilhører  
polypdyr/Cnidaria) er utroligt flotte. 
Du kan se dem i tangen på lavt vand. 

7 8

9 10

dem, medmindre du er interesseret i havets 
biologi. Nogle af arterne fra disse dyrerækker  
vil vi nærmest ikke opfatte som dyr, da de kan 
ligne plantevækster. Så selvom landjorden  
rummer flest dyrearter, så rummer havet en  
ufattelig bredde i diversitet. 

Så hvor er der størst diversitet af dyr? – hvem  
har størst biodiversitet – landjorden eller havet?  
Det kommer an på, hvilket mål for biodiversitet  
man benytter, og der er ikke én ”rigtig” måde  
at vurdere det på.

Her kan du se nogle eksempler fra forskellige  
rækker: leddyr (Arthropoda), bløddyr (Mollusca),  
mosdyr (Bryozoa), rygstrengsdyr (Chordata),  
polypdyr (Cnidaria), ribbegopler (Ctenophora),  
og pighuder (Echinodermata).

A) langt den største del af biomassen findes på land B) det ses, at biomassen primært består af planter og svampe.  
B) og C) viser at det er biomassen i havet primært består af dyr og protister, so ikke selv laver photosyntese (producers).

Biomass distributions across different environments and trophic modes. (A) Absolute biomass is represented 
using a Voronoi diagram, with the area of each cell being proportional to the global biomass at each environ-
ment. Values are based on SI Appendix, Table S23. We define deep subsurface as the marine subseafloor sedi-
ment and the oceanic crust, as well as the terrestrial substratum deeper than 8 m, excluding soil (6). (B) Fraction 
of the biomass of each kingdom concentrated in the terrestrial, marine, or deep subsurface environment. For 
fungi and protists, we did not estimate the biomass present in the deep subsurface due to data scarcity. (C) 
Distribution of biomass between producers (autotrophs, mostly photosynthetic) and consumers (heterotrophs 
without deep subsurface) in the terrestrial and marine environments. The size of the bars corresponds to the 
quantity of biomass of each trophic mode. Numbers are in gigatons of carbon.

Kilde: The biomass distribution on Earth (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1711842115)

På land er 93% af alle kendte dyrearter insekter (som hører til leddyrene) og 94% blomstrende planter, men der i  
ferskvand og havet er større spredning på hvilke dyregrupper der dominerer. I havet er det især andre leddyr (krebs- 
dyr etc) og bløddyr, som der er flest arter indenfor, mens grønalger og især rødalger dominere indenfor planterne. 

The predominant animal and plant phyla in terrestrial, freshwater and marine habitats. Numbers in boxes are 
the percentage of extant, described animal or plant species in each habitat belonging to that phylum. For each 
group and habitat, we indicate the most species-rich phyla in that habitat, including those that together com-
prise >90% of the species richness in each habitat.

Kilde: The origins of global biodiversity on land, sea and freshwater (https://www.researchgate.net/publication/ 
359471160_The_origins_of_global_biodiversity_on_land_sea_and_freshwater)

Terrestrial 93 94

Freshwater 72 15 5 31 31 10 26

Marine 7 29 10 6 23 4 6 4 27 69
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AF
Henrike Semmler Le,  

PhD, Senior Advisor for Ocean & Fisheries,  
WWF Verdensnaturfonden

Danmark er en havnation, og hvor end vi er, 
har vi ikke mere end 50 kilometer til havet.  
På overfladen ser alt ud, som det plejer, men  
de fleste danskere oplever aldrig, hvad der  
gemmer sig under havoverfladen. Derfor  
er havets tilstand for mange en velbevaret  
hemmelighed. Det er formentlig stærkt  
medvirkende til, at så meget havnatur er  
forsvundet helt ubemærket. 

Forandringerne i havet er samtidig sket så  
langsomt, at vi knap har bemærket dem.  
Vi har med andre ord gradvist vænnet os  
til en dårligere udgave af vores engang så  
sprudlende havnatur. Årti efter årti får vi 
derfor en ny målestok for havets normale  
tilstand. Det fænomen kaldes ’Shifting  
Baseline Syndrome’ (se boks).

I projektet ’Havet Kalder’ undersøger  
WWF Verdensnaturfonden med støtte  
fra AAGE V. JENSENS NATURFOND  
havets tilstand i Danmark. Samtidig vil 
vi øge danskernes bevidsthed om al den 
havnatur, vi allerede har tabt, men også 
om al den fantastiske natur, vi stadig har 
i havet, og som vi er i fare for at miste. 

PÅ EN REJSE TILBAGE I TIDEN
I slutningen af 1800-tallet var vandet langs 
de danske kyster klart. De lyskrævende åle-
græsenge, der er hjem for en mangfoldighed 
af fauna, strakte sig nogle steder helt ned til  
17 meters dybde. De årligt tilbagevendende  
forekomster af iltsvind i danske farvande 
fandtes ikke. Stenrev, der tilvejebringer læ, 

Torsk, ål, ålegræsenge og stenrev er forsvundet med drastisk  
hast på få årtier. Det har mange steder efterladt de danske  

farvande som våde ørkener. Danskerne vil gerne beskytte havet, 
men mangler viden om alt det, der foregår under overfladen. 

SHIFTING BASELINE SYNDROME
Når en ændring bliver målt i forhold til tidligere  

referencepunkter (basislinjer), som i sig selv repræ- 
senterer væsentlige ændringer fra en endnu tidligere  
tilstand. Shifting baseline syndrome opstår, fordi hver  

ny generation accepterer den naturtilstand, som de 
mødte i begyndelsen af deres fx barndom eller  
forskerkarriere, som udgangspunkt, og bruger  

dette til at evaluere forandringer i deres livstid.
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gemmesteder og faste overflader til makro- 
alger og andre fastsiddende dyr, var udbredte  
og bugnede af liv. Der fandtes i hobetal fisk,  
som fik lov til at leve længe og derfor kunne  
vokse sig store. 

Ifølge beretninger fra omkring år 1900 var  
torsken meget udbredt i stort set alle dele 
af vores have, bælter og fjorde. Danmarks  
hjemmehørende haj- og rokkearter var alle  
talrige i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.  
Store havpattedyr var der rigeligt af i det  
danske hav. Man skønner, at der i begynd- 
elsen af århundredet var cirka 100.000  
gråsæler i Østersøen.

Sildehaj i fiskekasse i Hvide Sande. Sildehajen er på IUCN’s rødliste og reduceret med 85-99 % siden 1930. Foto: © Heike Zidowitz.

Omkring 1970'erne voksede interessen og muligheden for  
at fiske målrettet efter store torsk for alvor. Her ses Palle 
Svendsen fra Bornholm, som har fanget en 27,8 kg tung 
torsk. Kilde: Bornholms Tidende d. 28. januar 1974.

Død fjordbund fra Isefjorden. Her har ålegræsset givet op. Den  
oprindelige sandbund er fuld af mudder efter årtiers udled-
ning af kvælstof og fosfor. Foto: © Jan Henningsen.

FAKTABOKS

PROJEKT HAVET KALDER

WWF’s Havet Kalder-projekt har 
fokus på den havnatur, som er 
gået tabt gennem de sidste 100 
år i Danmark. Projektet ser på de 
konsekvenser, det har for de marine  
økosystemer og os mennesker, og  
hvilke løsninger der er for at få 
havnaturen tilbage. Projektet løber 
fra 2021 til 2023 og er støttet af 
AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Link til projekthjemmesiden:  
https://wwf.dk/om-os/hvor-ka-
emper-vi/projekt-havet-kalder/ 

Link til Megafonundersøgelsen:  
https://wwf.dk/wp-content/
uploads/2022/05/havet-kalder- 
megafonundersoegelse-2022.pdf 

SoMe hashtag: #WWFHavetKalder

”“Ifølge beretninger fra omkring år 1900 var torsken meget  
udbredt i stort set alle dele af vores have, bælter og fjorde.”

HAVET ER EN VÅD ØRKEN
Men i dag er alt forandret. Havet ligger mange  
steder hen som en våd ørken. Det seneste 
århundrede er der fjernet mindst 55 kvadrat- 
kilometer sten fra de danske kyster for at 
benytte stenene til havne, moler og andet 
byggeri1. På nær Bornholms havgrotter er alle 
vores såkaldt prioriterede danske naturtyper  
til havs i ’stærk ugunstig tilstand’. 

De grønne ålegræsenge, der for hundrede  
år siden dækkede store dele af havbunden, 
er mange steder helt væk. I dag er der kun  
under en tredjedel af det ålegræs, der fandtes  
for 100 år siden, tilbage. Det svarer til omtrent  
2.200 kvadratkilometer2. 

Et tilsvarende billede tegner sig, når man  
ser på fiskene. 11 ud af 28 haj- og rokkearter,  
der lever i de danske farvande, er truede. I 
løbet af de seneste cirka 40 år er sømrokken  
reduceret med næsten 80 % alene i Nordsøen.  
Sildehajen er reduceret med 85-99 %  
siden 1930. 

Selv den ikoniske torsk er kraftigt reduceret  
og kollapset i flere havområder. Det er ikke  
kun bestandsstørrelsen, som er blevet mindre.  
Aldersfordeling af de torsk, som er tilbage,  
er også skævvredet, og vi mangler de store  
fisk i vores hav. Hvor det tidligere var helt 
almindeligt at lande torsk over 20 kilo, er det  
i dag en sjældenhed. Vi mangler med andre  
ord de store torsk – og fisk – i vores have. For  
det er især de store torsk, som gyder mest 
effektivt. De kan derfor bidrage væsentligt  
til at genopbygge bestanden af torsk. 

Ål er endnu et eksempel på en art, som vi 
betragter som en selvfølge i danske farvande,  
men som i dag er ved at forsvinde. Antallet  
af glasål (unge ål) ved de europæiske kyster  
er nemlig faldet med 98 % alene siden 1980,  
og ålen er i dag kritisk truet. 

DANSKERNE MANGLER VIDEN  
OM HAVETS NATUR 
Havets tilstand og havnaturens gradvise, men  
dog drastiske, tilbagegang er for de fleste  
danskere ukendt. Ude af øje, ude af sind,  
fristes man til at sige. Det betyder dog ikke,  
at havet er uden betydning for danskerne.  
Tværtimod. 
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Store skader var almindelige i gamle dage. Der går en vandrehistorie om, at de blev tørret og brugt som køreunderlag på de 
bløde sandklitter i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet ©Henrik Carl/ Statens Naturhistoriske Museum.

WWF’s dykkere indsamler ålegræs, der skal bruges til at genetablere ålegræs-tæppet i et tilstødende område i Wales.  
Forurening har kostet Storbritannien 92 % af alt sit ålegræs de seneste hundrede år. Nu genetablerer WWF ålegræsset  
for at bekæmpe klimaforandringerne og skabe mere liv i havet. © Lewis Jefferies/WWF-UK.

”Men i dag er alt forandret.  
Havet ligger mange steder hen  

som en våd ørken.”

En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet 
Megafon for WWF Verdensnaturfonden viser,  
at danskernes viden om havets tilstand er  
beskeden. Eksempelvis kender 90 % af dansk- 
erne ikke til ålens kritiske tilstand. Alligevel er  
hele 89 % bekymrede for naturens tilstand  
i havet. 

Og for størstedelen af danskerne – hele 96 %  
– er det væsentligt, at havets natur har det 
godt. Markante flertal bakker da også op om  
tiltag, der kan beskytte og forbedre havets 
natur. Flest støtter forslaget om, at natur- 
skadeligt bundtrawl skal begrænses i de 
danske farvande (68 %), mens næsten lige så  
mange (65 %) svarer, at 30 % af den danske  
natur i havet skal beskyttes mod de største  
og mest direkte presfaktorer. 

Havet er andet og mere end blot den blå 
overflade. Havet er også fantastisk natur med  
plante- og dyreliv. Danskerne har heldigvis et  
stort ønske om at værne om havnaturen, men  
der er behov for at hæve vidensniveauet i  

befolkningen, hvis havets natur for alvor skal 
ind på nethinden. 

HAVET ER ÉT ØKOSYSTEM
Skal vi for alvor forstå havet, dets natur og 
ikke mindst tilbagegangen i havnaturen og 
årsagerne dertil, må vi skrue tiden tilbage. 
Selvom det blot er få generationer siden, 
at de danske farvande trivedes, så synes 
det som en fjern fortid, når man dykker ned 
under overfladen, for meget er forandret.

Hvis vi for alvor skal beskytte havet og gen- 
oprette den tabte havnatur, kræver det, at vi  
forstår havet som et sammenhængende øko- 
system. Det er således ikke nok isoleret at se  
på enkelte truede og kritisk truede fiskearter.  
Tab af levesteder som eksempelvis ålegræs- 
enge, rev, tangskove, sandbanker og åbent hav  
er lige så afgørende for havets kritiske tilstand.  
Mange af havets dyr har nemlig brug for 
forskellige levesteder i deres livscyklus for 
at trives optimalt og i sidste ende overleve. 

”De grønne ålegræsenge, der for hundrede år siden dækkede  
store dele af havbunden, er mange steder helt væk.”
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”“Hvis vi for alvor skal beskytte havet og genoprette  
den tabte havnatur, kræver det, at vi forstår havet som  

et sammenhængende økosystem.”
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Status for  
beskyttelse  
af klodens 

marine  
områder

Af  
Elmer Topp-Jørgensen, biolog, Aarhus Universitet,  
og Henrik Steno, Bs.Scient Biologi, Bs.Scient Fysik

Klimaforandringer betyder, at hav-vandstanden stiger,  
og havet bliver varmere, mere surt og indeholder mindre ilt.  

Endvidere trues havet og dets biodiversitet af overfiskeri,  
forurening og ødelæggelse af marine habitater. Der er altså  

nok af udfordringer for livet i havet – og netop derfor  
er ’Livet i havet’ et af FN’s 17 Verdensmål.

Den teknologiske udvikling og øgede befolk- 
ning har medvirket til, at fiskeriet over de  
seneste 100 år har bredt sig fra primært kyst- 
nære områder til nu også at inkludere det åbne  
hav på de store oceaner. ‘Plastik-revolutionen’  
har betydet, at 85 % af det affald, der ender 
i havet, er plastik, og det forekommer overalt 
i klodens have fra Nordpolen til Antarktis.

De seneste årtier har der været øget fokus på  
at sikre en effektiv beskyttelse og bæredygtig  
udnyttelse af havets biodiversitet og ressourcer.  
Marine Stewardship Council (MSC) etablere- 
des i 1997, der udvikledes kriterier for bære-
dygtigt fiskeri, og i år 2000 kom de første blå  
mærker på fiskeprodukter i handlen. FN har,  
i tillæg til verdensmålet om livet i havet, udråbt 
dette årti til ’Ocean Decade’ (2021-2030 – se  
Boks 1) for at adressere trusler og udnytte de  
muligheder, et sundt havmiljø kan tilbyde  
samfund kloden over. 

GLOBALE FREDNINGER AF HAVOMRÅDER
Beskyttede områder ses som et vigtigt red-
skab til at sikre biodiversiteten og et sundt 
havmiljø til gavn for mennesker og samfund. 
Det første beskyttede havområde blev udpe-
get i begyndelsen af 1900-tallet, og i dag har 
stort set alle kyststater marine beskyttede 
områder. I regi af Biodiversitetskonventionen 
har kontraherende parter i december 2022 
fastsat et mål om at beskytte 30% af hav- 
arealet inden 2030 (tidligere var målet 10%).  

Figur 1: ’Livet i havet’ er et 
af FN’s 17 Verdensmål. Målet 
handler om at skabe en ram-
me for bæredygtig forvaltning 
og beskyttelse af havene og 
kystnære økosystemer og 
bedre bevarelse og bæredyg-
tig udnyttelse af havbaserede 
ressourcer.

Figur 2: FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet  
i 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen for en mere bæredygtig udvikling for 
menneskeheden og vores planet.
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I dag (2022) er ca. 8 % af jordens havområder 
under en eller anden form for beskyttelse –  
svarende til ca. 700 gange Danmarks land- 
areal (se figur 3 og 4).

En stor del af de fredede områder er dog ikke  
effektivt beskyttet mod de trusler, de skulle 
adressere. Blot 2,8 % af havet er beskyttet 
mod skadeligt fiskeri, en tredjedel af verdens 
fiskebestande er overfisket, store mængder  
plastik og anden forurening ender i havet og  
truer biodiversiteten her osv. Hvis dette fort- 

FN’S OCEAN DECADE – HAVETS ÅRTI

FN søsatte deres ’Ocean Decade for 
sustainable development’ i 2021.  
Initiativet skal stoppe overudnyttelsen 
af havets ressourcer og bidrage til, at  
havet bliver en del af en bæredygtig  
udvikling på globalt plan. ’Ocean Decade’ 
har fremsat to slogans: “Den videnskab,  
vi har brug for, til det hav vi ønsker” og 
“10 år, 10 udfordringer, 1 hav”, som dæk- 
ker over en række klare mål og ambi- 
tioner. Det er overordnet set forskellige  
aktører, der i fællesskab skal arbejde på  
tværs af videnskab, politik og samfund  
for at sikre, at havforskningen fører til  
en håndgribelig og bæredygtig udnyt- 
telse og beskyttelse af havet og dets  
ressourcer.

Læs mere om ’Ocean Decade’ på:  
https://www.oceandecade.org/ 

sætter, vurderer FN, at mere end halvdelen  
af klodens marine organismer vil være tæt på  
udryddelse i år 2100 – så der er godt brug for  
de globale indsatser for at beskytte klodens  
havområder.

BESKYTTELSE AF HAVET I ARKTIS
De fleste lande i Arktis har i dag marine be- 
skyttede områder (se figur 5), men der er 
stadig behov for at udvide disse og etablere et  
økologisk funktionelt netværk af beskyttede  

BOKS 1

”Beskyttede områder ses som et vigtigt 
redskab til at sikre biodiversiteten og et 

sundt havmiljø til gavn for mennesker  
og samfund.”

Figur 4: Eksisterende, marine fred-
ninger udgør ca. 8 % af havarealet 
(ensfarvede blå) og foreslåede, 
marine fredninger (skraverede blå). 
Udforsk et interaktivt kort over be-
skyttede områder her:  
https://www.protectedplanet.net/en

Figur 3: Udviklingen i beskyttet havareal 1872-2008. Beskyttelsen af marine områder tager først ’fart’ omkring 
1990'erne, men beskyttelsen af landarealer er begyndt nogle årtier inden. https://breachingtheblue.com/2011/11/28/
growth-in-marine-protected-areas/
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områder. I regi af Arktisk Råd er etableret 
en arbejdsgruppe, Protection of the Arctic 
Marine Environment – PAME (se Boks 3), 
til beskyttelse af marine områder i Arktis. 
PAME har udviklet et redskab, der skal hjæl-
pe arktiske stater til at etablere et sådant 
netværk på tværs af territoriale grænser.

Ligesom mange andre steder i verden er 
udpegningen af fredede områder ikke fore-
taget ud fra en samlet analyse af landenes 
marine biodiversitetsværdier. WWF har 
analyseret eksisterende og tilgængelig viden 
om biodiversitet i Arktis, der resulterede i et 
forslag til netværk af marine fredede om-
råder i Arktis (se figur 6). Analysen viser, at 
der er behov for betydelige udvidelser af 
marine fredede områder, hvis man ønsker at 
beskytte den samlede biodiversitet i Arktis.

Både i Arktis og globalt er vi altså langt 
fra at have sikret en relevant beskyttel-
se af den marine biodiversitet til gavn for 
natur, mennesker og samfund. FN’s Ver-
densmål nummer 14 og ’Ocean Decade’ 
kan forhåbentlig sætte fokus på dette og 
gøre, at verdens lande også prioriterer 
beskyttelse af havet og dets ressourcer; 
og vi kan selv med vores valg understøtte 
og bakke op om et rent og sundt havmil-
jø til gavn for mennesker og samfund. 

”Beskyttede områder ses som et vigtigt redskab til at  
sikre biodiversiteten og et sundt havmiljø til gavn  

for mennesker og samfund.”

”“En stor del af de  
fredede områder er  
dog ikke effektivt  
beskyttet mod de  
trusler, de skulle  
adressere.”

   Figur 5: Beskyttede områder  
i Arktis; bemærk at kortet inklu-
derer både områder på land og 
i havet. Farver relaterer sig til 
beskyttelseskategorier defineret 
af IUCN – Verdens Naturbevarel-
ses Organisation. 
http://geo.abds.is/geonetwork/
srv/api/records/2e56ee1f-50a9-
4983-88f4-edaa8588950d

BESKYTTET HAVAREAL
Protected Planet er den autoriserede og officielle kilde til data om beskyttede områder og  
andre effektive områdebaserede bevaringsforanstaltninger (OECM'er - Other Effective  
Area-based Conservation Measures). Regeringer og andre interessenter indrapporterer  
her data om beskyttede områder og OECM'er, og den internationale naturbevarelses- 
organisation IUCN  henviser til Protected Planet for informationer om verdens beskyttede  
områder. Gennem Protected Planet-webstedet er det muligt at udforske World Database  
on Protected Areas (WDPA), World Database om OECM’s, Global Database på Protected  
Area Management Effectiveness (GD-PAME) og et væld af tilhørende informationer.

Protected Planet gør det muligt for en bred vifte af brugere at få adgang til data, der kan  
sikre informationsbaseret beslutningstagning, politikudvikling og effektiv planlægning og 
forvaltning af naturen. 

Virksomheder i en række sektorer, herunder minedrift, olie og gas og finans, bruger WDPA 
og tilhørende databaser til at identificere biodiversitets-risici og -muligheder ved et  
givent projekt. Bevarings-planlæggere bruger oplysningerne til at forudsige resultaterne 
af forskellige forslag og fokusere på initiativer og områder, der med størst sandsynlighed  
vil resultere i positive virkninger. Med det in mente er det naturligvis også essentielt, at  
Protected Planet leverer helt korrekte tal. Dette gøres ved GPS og GIS-program- 
beregnede arealer. 

BOKS 2

BOKS 3

PROTECTION OF THE ARCTIC MARINE ENVIRONMENT – PAME
PAME er én af   seks arbejdsgrupper under Arktisk Råd. PAME blev først etableret under den  
arktiske miljøbeskyttelsesstrategi fra 1991 og blev videreført af Ottawa-charteret fra 1996, der  
etablerede Arktisk Råd. PAME er omdrejningspunktet for Arktisk Råds aktiviteter relateret  
til beskyttelse og bæredygtig brug af det arktiske havmiljø og udgør et unikt forum for  
samarbejde om en bred vifte af aktiviteter i denne henseende. Det har vist sig at være yderst 
relevant og nødvendigt. For fx i årene mellem 2013 og 2019 har der været en stigning på 25 %  
flere skibe, 75 % stigning af tilbagelagt afstand og 82 % merforbrug af skibsbrændstof. 

PAME arbejder projektorienteret og arbejder i 2022 inden for følgende områder:

• Arktisk skibsfart (’shipping’)

• Affald i havet

• Marine beskyttede områder

• Økosystembaseret forvaltning

• Ressourceudnyttelse og udvikling

Man kan læse mere om PAME og igangværende projekter på: https://www.pame.is/

Der er 18.448 marine, beskyttede områder  
på i alt 25.581.883 kvadratkilometer, hvilket  
svarer til 8,16 % af klodens havareal. 

Se nærmere på verdens beskyttede om- 

råder her: https://www.protectedplanet.net/en
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Figur 6: WWF’s bud på et netværk af fredede, marine områder i Arktis. Kortet er baseret på over 800 kortlag over 
arter eller økosystem-elementer. https://www.arcticwwf.org/our-priorities/nature/arcnet/

”“Både i Arktis og globalt er vi altså langt fra  
at have sikret en relevant beskyttelse af den 

marine biodiversitet til gavn for natur,  
mennesker og samfund.”

REFERENCER
http://www.environmentservices.com/projects/ 
programs/RedSeaCD/DATA/Module07/M07_history.html 

https://unric.org/en/oceans-in-danger-the-threats-they-face/ 

https://www.protectedplanet.net/en 

Agardy et al., 2003

Kelleher et al 1995

Myers and Worm, 2003
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Fiskeatlasset lever  
og har det godt

Projekterne Atlas over danske ferskvandsfisk og  
Atlas over danske saltvandsfisk, der i daglig tale  
samlet kaldes for Fiskeatlasset, kortlægger fortsat  
udbredelsen af de danske fisk, og det er håbet, 
at kortlægningen fremover kan køre permanent. 
Kortlægningen af ferskvandsfiskene resulterede i  
2012 i en 700 sider lang bog med titlen Atlas over  
danske ferskvandsfisk, og der arbejdes for tiden  
på et 2-3 gange så stort værk om saltvandsfiskene.  
De utålmodige kan se udkast til artskapitlerne på  
projektets hjemmeside (www.fiskeatlas.ku.dk).  
Der registreres ca. en ny art for Danmark om året,  
og der sker rigtigt meget spændende med vores  
fiskefauna på godt og ondt i disse år. Der er fx 
registreret mindst 48 ikke-hjemmehørende arter 
gennem tiden herhjemme, og af dem er halvdelen  
dukket op siden årtusindeskiftet. Da der findes 
222 dokumenterede, hjemmehørende fiskearter 
i Danmark, bliver det samlede antal registrerede  
fiskearter i fersk- og saltvand pt. 270.

English summary

The Danish Fish Atlas is alive and kicking

The projects Danish Freshwater Fish Atlas and Danish Marine Fish Atlas are commonly known as 

the Fish Atlas. It maps continuously the distribution of all fishes in Denmark. The Freshwater Fish 

Atlas was published in 2012 whereas the marine part is currently online (www.fiskeatlas.ku.dk). 

About one new fish species is registered annually in Denmark, originating from many different sour-

ces. The total number of species registered is 270, hereof 48 non-indigenous. The latest arrival was 

a Barred knifejaw (Oplegnathus fasciatus) caught by a commercial lobster trawler on the 14th of 

November 2022 in the northern Kattegat at around 50 m. The fish measuring 13.4 cm was still alive 

and was leased back to the sea. The normal distribution for this species is in Japan and Korea but 

it has previously been reported from the Mediterranean and explained by ballast water from ships.

Snorkling er en meget velegnet metode til registrering af fisk  
på lavt vand langs kysterne. Foto: © Henrik Carl.

AF
Peter Rask Møller, biolog, lektor, kurator,  

Statens Naturhistoriske Museum

Henrik Carl, biolog, forskningsmedarbejder,  
Statens Naturhistoriske Museum
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NYE METODER TIL KORTLÆGNING 
I forbindelse med kortlægningen af fiskene 
i Danmark, blev det hurtigt klart, at der var 
brug for flere og alternative metoder til de 
gængse oversigtsgarn og trawl, som er de 
hyppigst brugte i den danske fiskeriforvalt-
ning. Der er ganske enkelt en lang række 
arter, som går under radaren i den normale 
overvågning af fiskebestandene. Derfor har 
vi i vid udstrækning brugt visuel census i  
forbindelse med snorkling langs kysterne i 
forsøget på at få alle de små og helt kyst-
nære arter med. Også i forbindelse med 
indhentning af oplysninger fra befolkningen 
(især fiskere, lystfiskere, dykkere og lignende),  
har vi set en udvikling i de senere år. Særligt  
Facebook er blevet et godt redskab til at 
finde oplysninger og til at kommunikere med  
befolkningen. Fiskeatlassets egen Facebook- 
side har nu ca. 5.000 følgere, og den er et  
godt sted til både at yde bestemmelses- 
service og til at modtage oplysninger om 

fangster. I de sidste ca. 5 år har de såkaldte 
artsfiskere udviklet sig til at være en vigtig  
kilde til informationer. Det er lystfiskere, som  
jagter så mange arter som muligt og derfor  
kommer helt ud i krogene, når det gælder  

lokaliteter og metoder. Det betyder fx, at  
arter, der lever et stille liv på hård bund  
kommer frem i dagens lys. Det kan fx være  
ringbuge, hårhvarre og sortvels, som ellers  
sjældent rapporteres. 

Også eDNA (miljøDNA), hvor man ved hjælp  
af laboratorie-teknikker kan bestemme, hvilke  
fisk der har svømmet (og skidt) i en vand-
masse, vinder frem. For nylig var Fiskeatlasset  
med i et stort Citizen Science projekt, hvor 
borgere tog vandprøver i 100 havne m.m.  
og fandt 52 fiskearter (Agersnap et al. 2022).  
Disse molekylærbiologiske metoder er helt  
sikker kommet for at blive, og de vil blive et  
vigtigt redskab i forbindelse med monitering  
af biodiversitet i fremtiden.  

FISK DER ER GÅET FREM
Selvom der er meget skriveri omkring tilbage- 
gang i dansk fiskeri, og uv-jægere der ikke 
længere kan finde torsk og skrubber langs 
kysterne, er det hele ikke lutter elendighed. 
Det er fx en kæmpe succes, at den atlantiske  
tun er vendt tilbage til danske farvande efter  

ca. 60 års fravær. Der er enighed om, at det 
skyldes en vellykket forvaltning af fiskeriet 
i Sydeuropa, samt en stor fremgang i be-
standen af makrel, som vandrer ind i vores 
farvande. Alle er glade for tunens fremgang, 
omend den deler vandene mellem folk, der 
straks ønsker at udnytte denne ressource,  
og folk, der mener, at man skal lade dem være  
i fred og maksimalt udnytte dem i forbindelse  
med safariture eller catch-and-release sports- 
fiskeri. 

En anden art, som er gået voldsomt frem, er  
den lille fjæsing (Echiichthys vipera), som 
indtil for få år siden herhjemme kun var kendt  
fra Nordsøen. Inden for de sidste ca. 5 år er den  
blevet en almindelig fisk ved fx Sjællands 
nordkyst, hvilket bekymrer mange i forhold 
til badesikkerheden. Det er nemlig en meget 
giftig fisk og faktisk mere giftig end den al-
mindelige fjæsing, som er den, de fleste ken-
der. Der er rapporteret om ekstraordinært 
mange stik blandt badegæster de sidste år, 
og hvis udviklingen fortsætter, bliver det 
måske nødvendigt med badesko fremover.    

• Fiskeatlassets database rummer  
nu godt 1,2 mio. registreringer af  
danske fisk.

• Resultaterne af kortlægningen kan 
findes i bogen ”Atlas over danske 
ferskvandsfisk (Carl og Møller, ed. 
2012) – og på projektets hjemme- 
side https://fiskeatlas.ku.dk/. 

• Derudover lægges der løbende  
nyheder på projektets Facebook 
side - https://www.facebook.com/ 
Fiskeatlas. 

”“Den nyeste art på listen over fisk, der er registreret  
i naturen i Danmark, er den stribede knivkæbefisk  

(Oplegnathus fasciatus).”

En vestatlantisk stør er fundet død ved Lolland – formentlig efter at have siddet i et garn. Foto: © Henrik Carl.

Stribet kniv-
kæbefisk fra 
Kattegat. 

Foto: © René 
Erlandsen.
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NYE FISK I DE SENERE ÅR
Der registreres næsten hvert år én eller flere 
nye fiskearter for Danmark – i gennemsnit ca.  
én art om året. Nogle indføres bevidst med et  
specifikt formål, fx put-and-take-fiskeri, akva- 
kultur, havedamme m.m., mens andre kommer  
af sig selv, med eller uden hjælp fra mennesker  
(fx ballastvand og lignende). Endelig har nogle  
formentlig været her hele tiden, men er blot  
gået under radaren.

”En anden art, som er gået voldsomt frem, er den  
lille fjæsing (Echiichthys vipera), som indtil for få år  

siden herhjemme kun var kendt fra Nordsøen.”

• Fiskeristyrelsens hjemmeside over  
mindstemål og fredningstider kan  
findes på https://fiskeristyrelsen.dk/ 
lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal- 
og-fredningstider/fredningstider-i- 
saltvand/.

• Desværre mangler listen flere af de  
totalfredede arter som fx europæisk  
stør og vestatlantisk stør samt flere  
fredede arter af hajer og rokker, hvilket  
gør, at de ofte landes af fiskere, som  
ikke har haft mulighed for at se reglerne.

   Almindelig fjæsing (øverst) og lille fjæsing (nederst). 
Begge er giftige og kan give et meget smertefuldt stik 
med piggene på gællelåget og i forreste rygfinne. Foto: 
© Henrik Carl.

For ikke så længe siden kunne man være 
sikker på, at en stør fanget i danske farvande 
var en europæisk stør (Acipenser sturio). Så-
dan er det ikke længere! Vi har p.t. registre-
ret hele 11 størarter og hertil flere hybrider  
i danske vande. De første registreringer af 
ikke-hjemmehørende stør-arter begyndte 
at dukke op i begyndelsen af 1990’erne, og 
udviklingen er accelereret i de seneste 10-15 
år, i takt med at især lystfiskeri efter stører 
i put-and-take-søer er blevet mere og mere 
populært. En anden kilde til stører i naturen  
er fisk fra havedamme og i mindre grad und- 
slupne fisk fra akvakultur i udlandet (især 
Polen). Ud over de indførte stør, viste det sig  
i 2007, at vi også har endnu en naturligt fore- 
kommende størart i danske farvande. Det er 
den vestatlantiske stør (Acipenser oxyrinchus),  
som endnu har bestande i det vestlige Atlan-
terhav og tilstødende floder. Der var tidligere 
en bestand med base i floder i Østersøen, 
men den uddøde desværre i 1996, hvor den 
sidste blev fanget. I de senere år har man fra  
især tysk og polsk side forsøgt at få denne 
bestand på fode igen ved at udsætte op-
drættede fisk indført fra Nordamerika. Situa-
tionen er altså den, at de danske farvande nu 
er opvækstområde for både europæisk og 
vestatlantisk stør. De to arter minder meget  
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69om hinanden, hvilket gør kortlægningen svær,  
og disse hjemmehørende arter kan for det u- 
trænede øje også let forveksles med de mange  
udsatte arter fra havedamme og fiskesøer 
m.m. Vi oplever desværre, at fisketrykket i de  
indre, kystnære farvande kan være meget højt,  
hvilket gør det svært for størerne at overleve  
de mange år (ca. 16) i havet, inden de er klar 
til at vandre op i floderne for at gyde. Et godt  
eksempel var en af de 50 vestatlantiske stører,  
som blev udsat ved Rügen i den tyske del af  
Østersøen den 9. juni 2022. Den blev tre uger  
efter fanget hele to dage i træk i Øresund af 
forskellige fiskere, som heldigvis registrerede 
nummeret på fiskens mærke og genudsatte  
den. Vi oplever ellers desværre, at det er 
umuligt for danske fiskere at finde oplysninger  
om de totalfredede stører på de danske 
myndigheders hjemmesider, hvor man ellers 
kan se fredningstider og mindstemål m.m. 
Derfor ser vi jævnligt, at de udrydningstrue-
de størarter bliver aflivet og i nogle tilfælde  
ender i køledisken hos fiskehandlere. Fiskeri- 
styrelsen forklarer, at størerne hører hjemme  
hos Miljøstyrelsen, men det er altså ikke dér,  
fiskere kigger efter oplysninger om, hvad de 
må hjemtage eller ej. Derfor er der ligeledes  
mange eksempler på, at også fredede hajer  
og rokker hjemtages. Vi kan kun opfordre  

Et udtræk af registreringer af lille fjæsing viser en markant øgning af registreringer i vore farvande i de senere år.

myndighederne til at få styr på dette og få 
 gjort listerne komplette.      

Den nyeste art på listen over fisk, der er regi-
streret i naturen i Danmark, er den stribede 
knivkæbefisk (Oplegnathus fasciatus). Den 
blev højst overraskende fanget i det nordlige 
Kattegat den 14. november 2022. Et eksem-
plar på 13,4 cm var endt i et hummertrawl 
ca. 25 km nord-nordøst for Læsø på ca. 50 
meters dybde. Trawltrækket foregik i både 
dansk og svensk farvand, men den regnes 
med på listen som dansk. Fisken var levende  
ved fangsten og blev genudsat. Det er en art,  
som naturligt lever i Stillehavet ved Korea, 
Kina og Japan. Der er gjort enkelte fund langs  
USA’s vestkyst i vraggods fra Japan, og den 
er også fundet nogle få gange i Middelhavet,  
hvortil den menes at være kommet med skibes 
ballastvand. Fundet i Kattegat gav en vis panik  
på fiskesektionen på Statens Naturhistoriske  
Museum, for arten var ikke umiddelbart at  
finde i de gængse håndbøger. Til sidst var det 
App’en INaturalist, der ledte os på sporet og  
altså afslørede, at det var en fisk fra Stillehavet,  
der var dukket op i Kattegat. Om der kommer  
flere, må tiden vise, men en sådan fangst viser  
meget godt, at meget kan lade sig gøre i 
forhold til nye arter i danske farvande.
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Københavns Universitet.
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FÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

Kunne du tænke dig, at skrive en artikel 
til det næste nummer af Habitat?

Magasinet Habitat har eksisteret siden 2009  
og formidler verdens natur ud til danskerne.  

 

Så kunne du tænke dig at skrive et indlæg  
eller har du andet på hjerte, så må du endelig  

kontakte vores redaktion på  
red@dzs.dk

En 

til 
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Hvem arbejder på  
at forstå, bevare  

og forvalte havet 
omkring Danmark?

Af 

Dennis Lisbjerg, chefkonsulent, DTU Aqua,  
Institut for Akvatiske Ressourcer

Christian Riisager-Simonsen, akademisk medarbejder,  
DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

I Danmark findes der en række organisationer, som  
har fokus på havet af forskellige årsager, enten fordi de  
ønsker at bevare havets økosystem og arter, eller fordi  

de søger ny viden, der kan bidrage til forståelse og forvaltning.
Blandt de klassiske organisationer, der arbejder med  
hav-relaterede emner er ’vidensinstitutioner’ som fx  
universiteter, private, almennyttige institutioner og  
dedikerede forsknings- og rådgivningsinstitutioner,  

hvor forskere arbejder med at forstå havets  
ressourcer, dynamikker og udvikling.

UNIVERSITETER, ANDRE INSTITUTIONER 
OG MINISTERIER
I Danmark er alle vores universiteter for 
eksempel involveret i forskellig grad og har 
specialiseret sig i forskellige temaer eller 
discipliner. Der foregår en del undersøgelser 
af havbunden hos Aarhus Universitet (AU), 
mens udforskning af dybhavet primært 
foregår hos Syddansk Universitet (SDU). På 
Københavns Universitet (KU) har Statens 
Naturhistoriske Museum godt styr på diversi- 
teten af fiskearter, der findes i danske farvande,  
mens Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
særligt holder øje med udviklingen for de 
klassiske fiskeriarter som fx torsk og sild. 

Ud over universiteterne arbejder Danmarks 
Meteorologiske Institut (DMI) fx meget med 
oceanografi (havets temperatur, strømforhold,  
is, bølger etc.) og laver farvandsudsigter, hvor- 
imod GEUS - De Nationale Geologiske Under- 
søgelser for Danmark og Grønland arbejder 
med forståelse og kortlægning af havbundens  
geologi både nationalt og i Grønland. Forsvarets  
Center for Operativ Oceanografi (FCOO) 
kører hav-modeller velegnede til sejladsplan- 
lægning og giver overblik over Efterretninger  
for Søfarende. Geodatastyrelsen står for søop- 
måling og søkortlægning, mens Kystdirekto- 
ratet analyserer kystzonen og viden om kyster- 
nes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller 
nye anlæg. 

Miljøet og livet i vandsøjlen og på bunden  
undersøges også generelt af AU og DTU Aqua,  
som bruger denne viden i deres rådgivning  
til de danske myndigheder gennem Miljø- 
ministeriet samt Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. Miljøministeriet fore- 
tager også selv en del monitering af farvand- 
ene, der analyseres af Det marine Fagdata-

center på AU. Til sammenligning er udviklingen  
af de nye hav-planer, der angiver zoner for 
benyttelse af havet, placeret i Søfartsstyrelsen  
under Erhvervsministeriet. Endelig er de danske  
universiteter samt GEUS og DMI fælles om  
Dansk Center for Havforskning (https://www.
havforskning.dk/), der arbejder for at under- 
støtte havforskningen bredt set i Danmark bl.a. 
gennem adgang til infrastruktur som fx hav- 
forskningsskibe. 

Universiteterne hører under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, mens Kystdirektoratet 
hører under Miljøministeriet; Geodatastyrelsen,  
DMI samt GEUS er forankret i Klima-, Energi-  
og Forsyningsministeriet. Der er således 
mange offentlige institutioner og ministerier,  
som bidrager til viden og forvaltning af havet  
og dets ressourcer, hvilket ikke nødvendigvis  
gør det nemt at få et overblik over, hvem der  
gør hvad, hvornår og hvorfor.

NGO’ER OG SAMARBEJDER
En række non-profit organisationer har fokus  
på havet omkring Danmark. WWF, Greenpeace  
og Levende Hav har gennem mange år forsøgt  
at skabe opmærksomhed, mens Danmarks  
Naturfredningsforening er begyndt at tage 
flere initiativer og lave kampagner om havets  
biodiversitet. Oceana oprettede et kontor i  
Danmark for nogle år siden. Tænketanken Hav  
blev stiftet i 2021 og har blandt andet som  
mål at forsøge at styrke dialogen omkring  
behovet for at balancere natur- og erhvervs- 
interesser til havs.

Rundt om en række fjorde – Limfjorden, Vejle,  
Odense – er opstået samarbejder på tværs af  
kommuner og andre interessenter for at sikre  
velfungerende fjordsystemer. Ved Lillebælt er  
den første (og formentligt ikke den sidste)  
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marine naturpark etableret. Havørred Fyn  
og Fishing Zealand har fokus på gode forhold  
for lystfiskere.

Derudover er der en række foreninger, hvor  
fritidsbrugere af havet er organiseret. Fx  
kajakroere, surfere, dykkere, fiskere etc., som  
særligt er forankret gennem Dansk Sejlunion 
og Friluftsrådet.

HAVFORSKERMØDERNE
Dette temanummer af Habitat med fokus på  
havet blev til, da Aalborg Universitet, som stod  
for Havforskermødet i august 2022, opford- 
rede oplægsholdere og deltagere til at fortælle 
om deres forskning og nyeste viden. Havfor-
skermøderne afholdes hvert 2. år (forstyrret 
lidt af COVID19-pandemien). De har været 
afholdt 21 gange på initiativ af Dansk National- 
råd for Oceanologi (DNO) og er det største 
forum, hvor forskere, NGO’er, embedsfolk 
og industri mødes til udveksling af viden. 

ANDRE FAGLIGE NETVÆRK
Der foregår også en del i mindre, faglige 
netværk som Dansk Selskab for Marinbiologi 
(https://dsfmb.dk/), der afholder en række 
fyraftensmøder i løbet af året, og typisk én 
gang om året organiserer en temadag med 
fokus på et aktuelt emne. DANCORE (The 
Danish Coastal & Marine Network, https://
www.dancore.dk/) er et andet netværk af 
professionelle, studerende og forskere inden 
for marin og kyst-forskning og -forvaltning 
og afholder årligt en temadag og en dag for  
studerende og yngre professionelle.

Hvis du har lyst til at få mere viden eller deltage  
aktivt, så er der gode muligheder for at del- 
tage i disse netværk. De er åbne for alle med  
interesse for havet.

Nationalpark Vadehavet støtter forskning, som kan skaffe mere viden om Vade- 
havet, og arbejder på at skabe en platform for en tværgående forskningsindsats  

og rådgivning med relevans for nationalparkens udvikling. Nationalparken 
samarbejder med danske uddannelsesinstitutioner, museer og forskningsinsti-

tutter. Vadehavet blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 2009, og den 
danske del kom på listen i 2014. Vadehavet er et af verdens største tidevands-
områder. Det indeholder stor diversitet i plante- og dyreliv og er et af verdens 

mest produktive økosystemer. Her et kig ved højvande ud over den gamle, 
med grene afmærkede, vej til Mandø, Ebbevejen. Foto: Lotte Endsleff

”Tænketanken Hav blev stiftet i 2021  
og har blandt andet som mål at forsøge  
at styrke dialogen omkring behovet  
for at balancere natur- og erhvervs- 
interesser til havs."
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Tekst og fotos:  

Anne-Sophie Delbanco, biolog

SharkLab Malta arbejder for at beskytte hajer  
og rokker omkring øen i Middelhavet og for et  
renere havmiljø samt naturformidling til børn.

SHARKLAB  
MALTA 

– beskyttelse af hajer og rokker
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Jeg var frivillig hos SharkLab Malta i en lille  
uges tid i løbet af min sommerferie og for- 
tæller her lidt om mine oplevelser med nogle 
af de dyr i havet, der oftest bliver glemt, når  
det kommer til naturbevarelse. 

PAM OG DAVIDS LILLE MILJØORGANISATION
SharkLab Malta er en lille, 100 % frivilligt drevet  
organisation, der på daglig basis bliver drevet  
af det ældre ægtepar Pam og David Mason.  
De er bosat i Malta gennem flere årtier og er  
tidligere dykkere. Som dykkere har de både  
fået passionen for hajer og med egne øjne  
oplevet, hvor skidt det står til med hajer og  
deres antal i verdenshavene.

De frivillige, der kommer hos SharkLab, er 
typisk marinbiologistuderende fra hele Europa  
eller andre personer med en eller anden miljø- 
mæssig baggrund, som ønsker at være med  
til at gøre en forskel for livet i havet. 

Hajer og rokker tilhører gruppen af bruskfisk  
og er nogle af de dyr, der har eksisteret længst  
på Jorden. Mange af arterne har udviklet sig 
til at være havets toprovdyr. Det betyder, at 
de har en stor betydning for at holde øko-
systemet i balance og er med til at sikre høj 

biodiversitet. Desværre har mange af dem 
det svært og er truede, især pga. bifangst, 
overfiskeri eller – især med de store hajer –  
fordi de slås ihjel i hajnet som et forfejlet for-
søg på at undgå uheldige møder mellem  
mennesker og hajer. Ikke nok med at hajer er 
levende og sansende væsner, der kan risikere  
at dø på frygtelige måder –  det kan også have 
vidtgående konsekvenser for hele det marine  
liv. I Malta er det stadig almindeligt at spise  
hajer, på trods af at det er ulovligt, og at de  
fleste arter er fredede, og forskellige arter 
sælges derfor i stor stil på fiskemarkeder  
under andre navne. 

FORSKNING OG UNDERVISNING
Min første oplevelse med holdet var en rimelig  
stinkende en af slagsen. Kennedy, en biologi- 
studerende fra Canada, havde fået fat i en 
fanget blainvilles pighaj. Det er en af de ikke- 
truede arter i Malta, som er en yndet spisefisk.  
Kennedy laver forskning i mikroplastik-op-
hobning gennem fødekæden og skulle derfor  
i gang med at dissekere. På en solrig sommer- 
dag i 38 graders varme bliver det hurtigt en  
klistret og snasket affære. 

Skind, skelet og kæber konserveres og 
bruges til at fremvise for børn. Mens jeg var 

”I Malta er det stadig almindeligt at spise hajer, på trods af at det 
er ulovligt, og at de fleste arter er fredede, og forskellige arter 
sælges derfor i stor stil på fiskemarkeder under andre navne.”

Alle hajer, der bruges i SharkLab Maltas forskning,  
er hajer, der ikke er truede, og som er blevet fanget  
af fiskere og sat til salg som spisefisk på det lokale  
fiskemarked. Centret benytter sig så derfor kun af  
hajer, der ville være blevet fanget alligevel.

1: Kennedy dissekerer en haj for at  
undersøge dens indhold af mikro-
plastik.

2 + 3: Chris er på et snorkel-survey 
på udkig efter afrikanske ørnerokker  
– denne dag fandt vi kun alminde-
lige pilrokker.

1

3 2
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der, var det skolesommerferie, men ellers er 
SharkLab Malta flere gange om måneden ude  
på skoler for at undervise i, hvordan man kan  
fiske bæredygtigt, hajers betydning for øko- 
systemer, og forståelse for hvorfor det er vig- 
tigt at passe på naturen. 

En af de måske mest vigtige ting, som orga- 
nisationen står bag, er kortlægningen af den 
afrikanske ørnerokkes udbredelse omkring 
Malta. Måden, de gør det på, er, at de frivillige  
snorkler rundt og registrerer antal af rokker,  
størrelser og, hvis muligt, kønnet på rokkerne. 
Takket være denne indsats er der blevet op- 
daget flere populationer på nogle lokationer  
end først antaget. Om end der er lang vej, er  
dette et første skridt mod at kunne lave en  
beskyttelsesstrategi. 

Mens jeg var der, var jeg med på en snorkeltur,  
men vi så desværre ikke den afrikanske ørne- 
rokke, men ”kun” en art af en almindelig og  
ikke-truet pilrokke. 

FISKEMARKED OG UDSÆTNING
På trods af den åbenlyse handel med hajer, 
selv om det er ulovligt, så har de maltesiske 
myndigheder, som konsekvens af resultater-
ne af nogle af SharkLab Maltas frivilliges og 
studerendes studier, indgået et samarbejde 
med organisationen på et meget afgørende 

”Som dykkere har de både fået passionen for hajer og  
med egne øjne oplevet, hvor skidt det står til med hajer  

og deres antal i verdenshavene.”

punkt: nemlig at de frivillige kan få lov at 
komme ind på fiskemarkederne og forsøge 
at redde befrugtede æg fra de indfangne 
hajer og rokker. SharkLab Malta samarbejder 
med et akvarium, så hvis æggene transpor-
teres til deres tanke inden for nogle timer, 
kan fostrene i mange tilfælde reddes. 

Så her stod jeg kl. 3:30 i det mest praktiske  
tøj, jeg kunne finde, og fik sammen med Chris,  
en italiensk studerende, reddet levedygtige  
æg fra både rokker og hajer, der desværre  
allerede selv var døde. Jeg nåede ikke selv at  
være med til at genudsætte unge hajer, der  

4 + 5: Vi kunne hive levedygtige æg ud af nogle af hajerne og  
rokkerne, så de kunne gives videre til det lokale akvarium, der  
udruger dem. 

Chris er ved at bjærge affald i form af en ækel form for fiskefælde. 
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på denne måde fik en ekstra chance, men Chris  
havde været med til det flere gange. Og jeg  
kan uden problemer forestille mig, hvor fan- 
tastisk en følelse det må være! SharkLab  
Malta har i samarbejde med akvariet udsat  
mange hajer.

SKILDPADDE-OBSERVATØR
På vejen hjem tidligt om morgenen slog vi da  
lige forbi stranden. Det var nemlig Chris’ tur 
til at kigge efter æglæggende skildpadder. 
SharkLab Maltas frivillige er en del af et korps,  
der tager turnus om morgenen ved strandene.  
Når skildpadderne kommer op og lægger æg,  
hjælper de frivillige til med at dække æggene  
ordentligt til, så de er bedre beskyttet mod  
rovdyr. Denne morgen så vi ingen skildpadder, 
men jeg har heldigvis haft glæden af at være  
frivillig med noget tilsvarende i Costa Rica  
for nogle år siden.

HAVNEOPRYDNING
SharkLab Malta har fat i den lange ende, når  
de har luret, at miljøarbejde og beskyttelse af  
biodiversitet ikke kun handler om direkte felt- 
arbejde. Derfor deltog jeg sammen med 
Kennedy, Chris og Pam i en stor havneopryd- 
ning i samarbejde med dykkercentret Dive- 
Systems Malta. 

Jeg har før deltaget i lignende arrangementer, 
men jeg bliver lige overrasket hver gang over,  
hvad og hvor meget affald folk dumper i 
naturen. Utrolig trist er det. I løbet af blot 
halvanden times tid bjærgede omkring 15  
dykkere mere end 1200 kg affald.

SHARKLAB ER MENNESKER MED EN PASSION
Selv om jeg kun deltog i SharkLab Maltas 
aktiviteter i en lille uges tid, fik jeg en god 
indsigt i næsten alle de aktiviteter, de del-
tager i. Og de allermest spændende, som 
fiskemarkedet og snorkel-surveyet, havde 
jeg heldigvis selv mulighed for at deltage i. 

Selv om centret ikke laver tung, hardcore 
videnskabsforskning, kan jeg klart anbefale 
studerende, der ønsker hands-on erfaring 
med nogle marinbiologiske procedurer i et  
skønt europæisk land, at tage et praktikophold.  
Både Kennedy og Chris havde ophold af flere  
måneders varighed, og jeg kan levende fore- 
stille mig, hvor meget de har lært – for jeg  
lærte så meget på bare en uge! De sagde i  
hvert fald begge, at det klart gavnede dem  
i deres videre studier. 

For SharkLab Malta er for mennesker med en  
passion for havet – og med en viden opbygget  
over mange år. Det kunne jeg mærke fra  
første øjeblik. 

”…jeg bliver lige overrasket hver gang over,  
hvad og hvor meget affald folk dumper i naturen.”

  Jeg bliver lige overrasket hver gang over, hvad og hvor meget affald folk dumper i naturen.  
I løbet af blot halvanden times tid bjærgede omkring 15 dykkere mere end 1200 kg affald.
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TIL KAMP
FOR HØJERE

BIODIVERSITET 
OG BEDRE

VANDKVALITET
– GENPLANTNING AF – GENPLANTNING AF 

ÅLEGRÆSSKUD I VEJLE FJORDÅLEGRÆSSKUD I VEJLE FJORD

Af: Anne-Sophie Delbanco, biolog

Fotos: Anne-Sophie Delbanco (medmindre andet angivet)

”… ålegræs [er] en helt  
afgørende faktor for et  
sundt kystnært økosystem 
med høj biodiversitet …”

Fra luften kan man allerede nu se de små cirkler af ålegræs, som blev plantet ud i løbet af sommerens event.  
Foto: Timi Banke, Syddansk Universitet.
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”Skud fra tilbageværende, sunde ålegræsbede  
plukkes af moderplanterne, bindes og genplantes  

andre steder, så de her kan danne nye ålegræsbede.”

Projektet Sund Vejle Fjord, der handler om  
genplantning af ålegræs i Vejle Fjord, imple- 
menteres af Vejle Kommune og Syddansk 
Universitet og samarbejder med bl.a. miljø-
organisationen Os Om Havet, der bidrager 
med en masse frivillige – og kampgejst. I dag, 
knap et halvt år senere, kan man tydeligt på  
dronebilleder over Vejle se, at projektet har  
været en stor succes!

Som biolog, dykker og trofast deltager til Os  
Om Havets arrangementer, var jeg naturligvis  
med til et af sommerens genplantnings-events. 

DEN LIVSVIGTIGE PLANTE
Ålegræs er en vandplante med 50-100 cm  
lange stængler, der lever på sandbunde ved  
kyster ned til ca. 5-10 meters dybde afhængigt  
af sollys. Den findes i stort set hele verden. 
I Danmark findes den ved de fleste kyster, 
bortset fra få steder langs den jyske vestkyst. 

Ålegræs er en vigtig plante, da den som andre  
planter vha. sollyset producerer ilt gennem 
fotosyntesen. Dette gør den bl.a. ved at op- 
tage og lagre CO

2
. Desuden bruger den næ-

ringsstofferne fosfor og kvælstof, der begge 
ofte er overskudsnæringsstoffer fra land-
bruget, til at vokse. Ilten i nærmiljøet i havet  
omkring ålegræsset giver mange forskellige  

arter af fisk, snegle, muslinger og krebsdyr  
gode livsbetingelser. Ålegræsset vokser i så- 
kaldte ålegræsbede, som fungerer som op- 
vækstområde for fiskeyngel. Yderligere er  
ålegræs føde for svaner og ænder og er med  
til at beskytte kysterne mod erosion fra havet

Derfor er tilstedeværelsen af ålegræs en helt  
afgørende faktor for et sundt, kystnært øko- 
system med høj biodiversitet, og ålegræs 
spiller desuden en positiv rolle for klimaet. 

UDBREDELSEN AF ÅLEGRÆS ER  
BETYDELIGT REDUCERET I VEJLE FJORD
De fleste steder i Danmark er udbredelsen af  
planten gået meget tilbage de sidste hundrede  
år. Vejle Fjord er et af de steder herhjemme,  
der har været særligt hårdt ramt, og ålegræs- 
set estimeres til at være gået tilbage med 90%  
alene i løbet af de sidste 20 år, ifølge TVsyd.dk.  
Selvom ålegræs bruger fosfor og kvælstof til 
at vokse, er det bl.a. de meget (for)høje(de) 
koncentrationer fra landbruget, der har gjort 
et stort indhug i ålegræssets udbredelse, da 
disse næringsstoffer får planteplankton til at 
blomstre, så der lukkes af for sollyset, som 
er essentielt for, at ålegræsset kan overleve. 

Det betyder, at vandkvaliteten og biodiversi- 
teten i fjorden har været på et meget dårligt  
niveau i flere årtier. 

Den lille grønne vandplante ser ikke ud af meget, men 
ålegræs er vigtig for et sundt økosystem, høj biodiversi-
tet og god vandkvalitet i kystnære områder. 

 Mange frivillige var dukket op for at hjælpe med at 
binde og plante skud, og der var hyggelig stemning i det 
gode sommervejr, mens der blev arbejdet igennem.

 Når skuddene bindes, vikles der forsigtigt et stykke 
ståltråd om roden sammen med et søm. Sømmet kan så 
nemt trykkes ned i sandbunden, og det vil efterhånden 
ruste væk uden skade for vandmiljøet, så skuddet kan 
sætte sig fast i bunden. 

ILDSJÆLE ER MED TIL  
AT VENDE UDVIKLINGEN
En forskningsgruppe fra Syddansk Universitet  
har arbejdet på en metode, der kan bruges til  
at genplante ålegræs ved kysterne og dermed  
være med til at hæve vandkvaliteten og øge  
biodiversiteten. Metoden går ud på, at skud fra  
tilbageværende, sunde ålegræsbede plukkes  
af moderplanterne, bindes og genplantes  
andre steder, så de her kan danne nye 
 ålegræsbede. 

Forskerne fridykker ned og henter skuddene,  
lægger dem i spande med fjordvand, og her- 
efter kommer de frivillige ind i billedet. I løbet  
af tre dage i slutningen af juni 2022 var flere  
end 25 frivillige stimlet sammen for at gen-
plante ålegræs. De frivillige var denne gang 
fra miljøorganisationen Os Om Havet samt 

”De fleste steder i Danmark  
er udbredelsen af planten  

gået meget tilbage de  
sidste hundrede år.”
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andre ildsjæle, der brænder for at gøre en 
forskel for vores have. Endda en græsk dykker  
havde hørt om projektet og var kommet hertil  
for at deltage. Derudover var der biologer fra  
Vejle Kommune og forskere fra Syddansk  
Universitet. De frivillige blev delt i to grupper 
 – den ene begyndte i vandet med genplant- 
ning af færdigbundne skud, den anden bandt  
flere ålegræsskud, og så blev der byttet efter  
frokost. 

BINDING OG PLANTNING AF SKUDDENE
Forskerne fra Syddansk Universitet gav en 
nøje introduktion til, hvordan skuddene bin-
des: Roden på et skud fra spanden sættes 
forsigtigt fast til et jernsøm med ståltråd. 
Ståltråden må ikke være så stram, at den 
gnaver sig ind i roden, og enderne på ståltrå-
den skal snoes, så de heller ikke stikker 
ind i roden og ødelægger den. De færdig-
bundne skud lægges forsigtigt tilbage i en 
spand – og da ålegræs er en vandplante, er 
det vigtigt, at skuddene er dækket af vand 
hele tiden, og at vandet jævnligt skiftes. 

For mig selv og de andre frivillige tog 
det lige nogle forsøg at få styr på det, 
men så kørte det ellers derudad. Der var 
god stemning og masser af god snak, 
men der skulle arbejdes. Dykkerholdet 
var effektivt og havde hele tiden brug 
for masser af nye skud at plante ud. 

Dykkerne fik også en god introduktion til, 
hvordan sådan en genplantning foregår: 

”For en sund natur og forøget biodiversitet er hver eneste  
frivillige den lille ekstra forskel, der er med til at gøre den  

tydelige, store forskel i sidste ende.”

Et afgrænset, rektangulært område sva-
rende ca. til en fodboldbane (TVsyd.dk) 
er markeret med bøjer. Inden for bøjerne 
skal der, i parallelle rækker på ca. 2 meters 
dybde, plantes så mange skud som mu-
ligt. Hver dykker udstyres med to spande 
med skud og en ring. Ringen placeres så 
rækkerne kan udfyldes i forhold til bøjer-
ne. Ca. 12-15 skud plantes jævnt fordelt en 
håndsbredde langs yderkanten fra ringen 
og i midten af den. Afhængigt af ens evne 
til at holde vejret, kan sådan en cirkel plan-
tes på en 4-5 vejrtrækninger. Efter at en 
ring er færdigplantet, vippes ringen tre 
gange langs med bøjemarkeringen, og så 
kan næste ring plantes. Mellem hver ræk-
ke er der ligeledes tre ringes mellemrum. 

DEN DER VILDE FØLELSE AF AT HAVE 
GJORT EN FORSKEL
I løbet af de tre dage, som projektet strakte 
sig over, var de frivillige i gang i ca. 4 timer 
i alt fordelt på de to sessioner. Det lyder 
måske ikke af meget, men på de tre dage 
blev der plantet mere end 10.000 skud. 
10.000 skud, der potentielt kan blive til flere 
hundrede nye ålegræsbede bugnende af liv!

Da jeg kom op af vandet efter at have 
plantet i et par timer, var jeg ikke til at 
skyde igennem af lykkefølelse. Det føltes 
simpelthen fantastisk så hurtigt at kun-
ne se, hvordan den triste sandbund lyste 
smukt grønt op med alle de mange nye 

skud. Og så samtidig at høre de jævn-
lige opdateringer om det aktuelle antal 
skud bundet og plantet – det gjorde ar-
bejdet og den lange tur fra København 
med dykkerudstyr endnu mere værd!

EN LILLE FORSKEL  
GØR EN STOR FORSKEL
En reduktion på 90% af ålegræsset i Vejle 
Fjord fikses desværre ikke så hurtigt, som 
man kunne ønske, og der er meget at gøre 
endnu, ikke kun i Vejle Fjord og heller ikke 
kun hvad angår ålegræs, hvis vi vil have 
højere biodiversitet og sundere natur.

Men når det så tydeligt ses, og endda så få 
måneder efter, at rigtig mange af skuddene 
allerede har spredt sig og er begyndt at dan-
ne tættere bede, så er det tydeligt, at hvert 
lille skud tæller. Derfor fortsætter Syddansk 
Universitet da også med projektet og med 
at udføre forskningsforsøg på området, 
ligesom Vejle Kommune fortsat er en vig-
tig rolle i dette naturgenopretningstiltag. 

Som frivillig i diverse organisationer hører 
jeg tit folk sige, at det jo ikke nytter noget 
– at det er i al for lille skala, når folk laver 
frivilligt arbejde. Min egen oplevelse efter 
at have deltaget i dette fantastiske projekt 
er dog helt klar: For en sund natur og for-
øget biodiversitet er hver eneste frivillige 
den lille ekstra forskel, der er med til at gøre 
den tydelige, store forskel i sidste ende. 

Dykkerne var fulde af glade smil og kropssprog, når de kom  
op – for følelsen af at have gjort en forskel er fantastisk!
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Stimeadfærd  
hos makreller 
– stabilitet i mængden

Analyse af en makrelstimes adfærd som en enhed åbner for  
muligheder for bedre forståelse af stimefisk i akvarier, giver  
indblik i dyrevelfærden og muligheder for forbedringer i  
fangenskab samt yder assistance til optimering af stime- 
fiskeriets bæredygtighed og klimavenlighed.

Makrellen (Scomber scombrus) er en kendt stimefisk med stor  
kommerciel værdi, hvor en enkelt fangst kan indeholde op til 
et tusind ton makrel. Den fanges med store pelagiske trawl og  
not, som er effektive og klimavenlige fiskerier, netop fordi de  
går målrettet efter de store stimer. Derfor er kendskab til stimens  
adfærdsmønstre meget væsentlig for bæredygtig udvikling  
og forvaltning af disse fiskerier. Makrellen er en torpedoformet  
fisk, der kan blive op til 50 cm lang og veje op til 3 kg. Den  
kendes på de mørke striber over ryggen og små finner ved  
basen af halen. Makrellen migrerer til danske farvande i foråret  
og bliver i området fra april til august, hvor den lever af fisk  
som sild, brisling og tobis.

Af: Helena Thomsen, biolog; Trine Hammer Jensen, dyrlæge, 
lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet  
samt Afdeling for zoologi, Aalborg Zoo; Kristina Ydesen, biolog,  
Nordsøen Oceanarium, Hirtshals; Niels Madsen, professor, 
Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

Makrelstime i bevægelsen ‘op’ fra bunden af vandsøjlen. Foto: Helena Thomsen.



H
ab

it
at

    

92

H
ab

it
at

    

93

Pelagiske fiskearter som sild og makrel 
svømmer oftest i meget store stimer. Det kan 
der være flere årsager til, som forklares i fak- 
taboks 1. Det er ikke muligt at lave meget 
detaljerede observationer af stimeadfærd i 
havet, og derfor findes der ikke tidligere stu-
dier af makrellens stimeadfærd. I Nordsøen 
Oceanarium i Hirtshals bebor en makrelstime 
Nordeuropas største akvarium, hvilket giver en  
unik mulighed for at observere stimeadfærd 
som en helhed. Makrelstimen i Oceanariet 
består af ca. 1500 individer med en størrelse  
i dette studie på ca. 30-50 centimeter. Fisk- 
ene er fanget i bundgarn ved Skagen i 2014. 
Kendskab til dyreadfærd er væsentligt for dyr  
i fangenskab, da det giver mulighed for at  
sikre dyrevelfærden og publikums forståelse  
for fiskenes adfærd og levevis.  

OPBYGNING OG ANVENDELSE  
AF ETHOGRAMMER 
Der er mange adfærdsstudier af dyr på land, 
både i naturen og i fangenskab. Adfærds-
studier har før været brugt til at bestemme 
dyrevelfærd hos pattedyr i zoologiske haver 
og kan ligeledes vise sig at have relevans for 
velfærden hos fisk i akvarier. Der anvendes en  
metode, som består af ethogrammer, hvilket  
er et værktøj, der både kategoriserer og kvan- 
tificerer dyrs adfærd. Metoden er yderligere  
beskrevet i faktaboks 2. 

Et ethogram, som er vist i tabellen herunder,  
blev opbygget til at observere stimens sam- 
lede adfærd. Eksempel på adfærdsenheden  
”op” vises i billede 2.

Kategori Adfærdsenhed Beskrivelse

Bevægelse

Fremad Normal bevægelse i akvariet

Øget fart Ingen ændring i retning, men forhøjet fart

Nedsat fart Ingen ændring i retning, men nedsat fart

Op Pludselig opadgående bevægelse

Dyk Pludselig nedadgående bevægelse

Fodring
Mad introduceres til akvariet, og stimen bliver utydelig 

i jagten på mad

Formation

Split
Stimen splittes til to separate grupper for at undgå en  

modsvømmende fisk

Bold Stimen svømmer i en tæt bold

Timeglas
Stimen befinder sig i to niveauer samlet af en tynd timeglas-

form, hvor fisk enten bevæger sig op eller ned i vandsøjlen

Cirkel Stimen svømmer i en cirkel med hul i midten

Tallerken
Stimen svømmer i en cirkel, men uden hullet  

i midten

8-form Stimen svømmer I to cirkler forbundet som et 8-tal

Linje
Stimen har en front og en bagtrop, mens stimen kontinuert  

svømmer fremad

U-form Cirkelformation hvor stimen er åben i en u-form

Undvigelse
Undvigelse

En eller flere individer bryder stimen, mens de pludseligt  

øger hastigheden

Flugt
Når en del eller hele stimen pludselig skifter retning for  

at undgå en modsvømmende fisk

Tabel 1. Stimens adfærd delt i kategorier.

Formation Tallerken Timeglas Cirkel Bold Linje U-form 8-form Split Ingen værdi

Procent 78% 7% 6% 3% 2% 1% 1% 1% 1%

Tabel 2. Fordeling af observerede formationer som procentdel af samlede formationsobservationer.

BETRAGTNINGER
I tabel 2 vises frekvensen af de observerede  
adfærdsmønstre. Det ses, at der er en klar  
præference til tallerkenformationen, mens 
cirkel og timeglas observeres i højere grad  
end de resterende formationer.  

Observationerne af makrelstimen viste en 
præference for en elliptisk formation, hvilket  
stemmer overens med tidligere studier af vilde  
sildestimer, hvor kun amorfe formationer ob-
serveres i højere grad end den elliptiske. En  
amorf formation er vanskelig at opnå i et 
akvarie, mens den kan være en aktiv foura-
geringsteknik hos de vilde stimer. Andelen af  
observeret tallerkenformation var høj, men 
indeholder en stor usikkerhed grundet det 

FAKTABOKS 1: STIMEADFÆRD 
En stime er defineret som en gruppe af  
fisk, der svømmer sammen af sociale 
årsager. Stimer kan svømme i en sværm 
uden synlig synkronisering og op til en  
fuldt synkroniseret enhed. Stimer kan  
hos nogle arter forekomme, mens andre  
arter altid svømmer i en synkroniseret  
stime. Makrel er en pelagisk, kommerciel  
art, der altid svømmer i stime. Fordelene  
ved at svømme i en stime for individet er  
blandt andet hydrodynamisk effektivitet,  
forhøjet fourageringssucces og værn mod  
prædation. Fisk anvender en kombination  
af sanserne syn, lugt og den laterale linje 
for at opretholde en tæt stime.

Makrelstime i timeglas-formation. Foto: Helena Thomsen.

”Derfor er kendskab til stimens adfærdsmønstre meget  
væsentlig for bæredygtig udvikling og forvaltning  

af disse fiskerier.”
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95begrænsede udsyn fra kameraerne. Der  
kunne forefindes en åbning i stimen modsat  
kameraet, eller en tæt stime kunne skjule et  
hul i midten. Tallerkenformationen var den  
højest kategoriserede og blev valgt over andre  
formationer, hvis der var tvivl. Dette kunne  
ligeledes bidrage til den høje forekomst af  
formationen. 

I denne undersøgelse var fremad-bevægelsen  
kategoriseret som den normale hastighed af  
stimen. Den præcise hastighed blev ikke målt,  
så ændring i hastigheden skulle være pludselig  
for at kunne registreres. Derfor blev små æn- 

Makrelstime i tallerken-formation. Foto: Helena Thomsen.

Makrelstime i vandsøjlen. Foto: Helena Thomsen.

dringer ikke kategoriseret, hvilket vil forklare  
den lave andel af nedsættelse af hastighed  
i data. Dermed kan en stigning i fart i denne 
undersøgelse kategoriseres som en undvigel- 
sesreaktion, grundet den pludselige ændring  
i adfærd. Dykning med en ændring i vinkel  
på individer ville også kunne registreres som  
undvigelsesadfærd, hvis dette skete i en  
pludselig bevægelse. 

Af observationen kan det udledes, at stimen 
forventede fodring efter den første daglige  

udsmidning af mad i overfladen. Dette kunne 
observeres i stimens reaktionstid, som blev 
væsentlig forkortet, fra tidspunktet hvor maden  
ramte vandoverfladen, til stimen steg i vand- 
søjlen og spiste. Desuden befandt stimen sig  
oftere i overfladen, efter at mad var udsmidt.  
Stimens reaktion på lysintensitet var kun ob- 
serverbar i morgentimerne under en kunstigt  
induceret solopgang, hvor stimen befandt sig  
i toppen af vandsøjlen, da lysintensiteten var  
nær nul, og som intensiteten steg, søgte mod  
bunden af vandsøjlen. 

”I Nordsøen Oceanarium i Hirtshals bebor en makrelstime  
Nordeuropas største akvarium, hvilket giver en unik mulighed  

for at observere stimeadfærd som en helhed."

FAKTABOKS 2: ETHOGRAMMER
Et ethogram er et værktøj ofte brugt i  
adfærdsstudier af forskellige arter på  
tværs af dyreriget. I et ethogram katego- 
riseres adfærdsmæssige træk som eks-
klusive enheder, som kan benyttes til at 
fastsætte et mønster af individuel eller 
gruppeadfærd hos dyr både i naturen 
og fangenskab, inklusive laboratorier.

Disse enheder kan rangeres, så obser- 
vatøren kan vælge en adfærd, hvis to  
sker samtidig.
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Undvigelser var et tilbagevendende tema i  
stimen, hvor et individ bryder fra stimen med  
markant øget hastighed, blot for at tilgå stimen  
et andet sted få sekunder efter. Fra videodata  
blev det observeret, at det undvigende individ  
ofte blev jaget ud af stimen af et andet individ.

STIMEADFÆRDS FREMTIDIGE RELEVANS
At fremad var den mest anvendte bevægelse  
kunne indikere en stressfri stime, siden pludse- 
lige ændringer i bevægelse som øget fart og 
dyk ofte er et udtryk for en skrækrespons til  
eksterne stimuli, som prædatorer og lysekspo- 
nering. Observationer af frekvensen i disse  
bevægelser vil dermed kunne indikere stress- 
niveauet i akvariestimer. Hvis stimen øgede  
fart eller dykkede for derefter at vende tilbage  
til fremad gentagne gange i et kort interval, 
kunne det indikere en stime, der er på vagt 
over for trusler og i en generel stresset tilstand.  
I vilde stimer er det plausibelt at op-bevægel- 
sen ligeledes vil være en skrækrespons, hvis 
truslen kom nedefra, men ingen undersøgelser  
er blevet fundet omkring dette emne.

Undvigelsesadfærden af individer, der bryder  
stimen, kan også være en mulig indikation på  
stress. Det individ, der jager, bryder næsten  
aldrig selv fra stimen, hvilket kan blive katego- 
riseret som selvisk adfærd. Det undvigende  
individ ville være isoleret under en evt. præ- 
dation af stimen og vil dermed have større  
risiko for at blive spist, i forhold til de individer  

der forbliver i stimen. Dermed vil undvigelses- 
adfærden kunne være en indikator på stress, 
hvis individer i stimen jager andre ud af stimen,  
når de er på vagt overfor trusler eller andre  
ubehageligheder. Fremtidige studier af und- 
vigelsesadfærd under forskellige scenarier  
kunne vise sig interessante i form af mulig- 
heden for at kategorisere stressniveauet hos  
stimer i akvarier uden at forstyrre fisken eller  
ved at måle plasma-kortisol-koncentrationen  
i vandet.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at ob-
servere forskellige adfærdsmønstre, hvoraf 
nogle er sammenlignelige med feltforsøg på  
åbent hav. Nogle naturlige adfærdsmønstre 
vil dog være begrænset i fangenskab og give  
sammenligningen en større usikkerhed. I for- 
hold til kommercielt fiskeri vil formation og  
densitet kunne vise sig at muliggøre en esti- 
mering af størrelsen på stimen og antallet  
af individer i stimen ud fra et akustisk signal, 
som anvendes i ekkolod og sonarsystemer  
på fiskefartøjer. Integreringen af disse infor- 
mationer til algoritmer i sonarsystemer ville  
kunne hjælpe med at gøre disse fiskerier 
yderligere klimavenlige, mindske bifangst og  
øge bæredygtigheden.

”Undersøgelsen viser, at det er muligt at observere  
forskellige adfærdsmønstre, hvoraf nogle er  

sammenlignelige med feltforsøg på åbent hav”

   Billede 5 og 6: Stime af makreller med de karakteristiske 
rygstriber. Foto: Erling Svendsen, Nordsøen Oceanarium.
Billede 7: Makrelstime. Foto: Erling Svendsen, Nordsøen 
Oceanarium.
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Deep Learning  
assists detection  
of mussel reefs in 

Roskilde Fjord

We combine underwater video recordings  
with deep learning techniques to assist the  

detection of potential blue mussel  
reefs in Roskilde Fjord.

By

Xinyu Liu, Lydia Ness, Michelle Melin, Jon C. Svendsen, DTU Aqua
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PROTECTION OF BLUE MUSSEL REEFS, 
TERMED BIOGENIC REEFS, OFTEN  
REQUIRES DETECTING AND MAPPING  
THE REEFS
Blue mussel (Mytilus edulis, henceforth called  
mussel) is a species of bivalve and has a two- 
part hinged shell with a soft-bodied inside.  
Reefs consisting of mussels are listed as 
“biogenic reefs” in the Habitat Directive of the 
European Union (EU). Studies have indicated  
that mussel reefs may improve the water  
quality and protect shorelines (Commito et al. 
2008, Nielsen et al. 2019, Heckwolf et al. 2020,  
Lefcheck et al. 2019). Additionally, mussel  
reefs may function as habitats for a range of  
invertebrates and fish (Koivisto & Westerbom  
2010, Commito et al. 2018, Lefcheck et al. 2019,  
Schwartzbach et al. 2020). However, mussel 
reefs are among some of the most threatened  
marine habitats, largely due to climate change  
and prolonged human activities (Airoldi et 
al. 2008). To protect existing mussel reefs, it  

is necessary to firstly detect mussel areas, and  
secondly map the mussel areas, to confirm  
that they form a mussel reef.

FINDING MUSSEL REEFS  
IN ROSKILDE FJORD
Roskilde Fjord extends about 40 km into the  
Sjælland landscape from the narrow outlet  
and is home to rich flora and fauna. 

From February to April 2022, we used ROV 
(Remotely Operated Vehicle) techniques to 
film the seabed to locate and possibly map 
potential mussel reefs in Roskilde Fjord. The 
project benefited greatly from assistance by  
local volunteer fishermen. During the field-
work, a total of 61 videos of the seabed were  
collected in the Roskilde Fjord. 

The videos were used to start investigating if  
mussel reefs are present in the Roskilde Fjord,  
according to the blue mussel reef identifica- 
tion criteria (Dahl & Petersen, 2018). Identifi- 
cation criteria include the following:  

”Mussel reefs often filter the water for organic contents  
and provide various habitats for a range of species.”

The seabed coverage by mussels is at least 
30 %, and the area of the seabed with mussels  
covers at least 2500 m2. Reef identification  
may be considered repetitive and time-con- 
suming, and we, therefore, wondered if deep  
learning techniques may be used to improve 
efficiency.

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND YOLO  
(YOU ONLY LOOK ONCE) ALGORITHM
In deep learning, artificial neural networks are  
usually trained to solve problems with algo-
rithms. To automatically detect mussels from  
the available video, an artificial neural network  
and YOLO algorithm may be applied (Redmon  
et al. 2016).

The artificial neural network generates a pro- 
bability to distinguish categories of images. 
For example, the input could be a picture of  
an animal which may be a wolf or a dog. When  
using the artificial neural network, it may 
calculate that the probabilities of the animal  
being a wolf or a dog are 30 % and 70 %, re- 
spectively. Therefore, the most likely result is  
a dog, and the network outputs that “The  
picture shows a dog.”

When there are multi-objects in a single pic- 
ture, including for example mussels and star-

fishes, with the YOLO algorithm, the network  
partitions the 2D image into small squares  
and uses bounding box to cover some squares. 
Then the network assesses whether the  
squares in one bounding box contain part of  
a mussel or a starfish. Finally, it keeps the  
bounding box covering the object in the image. 

However, it is hard for the network to mark  
complete objects precisely. The reason is that  
the features of objects in some squares are  
not obvious for the network to identify, and 
the boundaries of objects may be complex  
curves which are difficult to divide by straight 
lines.

Figure 1: Conceptual figure showing that mussel reefs often filter the water for organic contents and provide various 
habitats for a range of species. Picture: Xinyu Liu.

Figure 2: The location of Roskilde Fjord, situated in 
Northern Sjælland in Denmark. Picture: Xinyu Liu.

Figure 3: Picture of ROV (Remotely Operated Vehicle) used for filming the seabed in the Roskilde Fjord. Photo: Michelle Melin.
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In the present study, YOLO is modified to not  
just recognize the mussels from an image 
containing various objects but also roughly 
estimate the seabed coverage by mussels in  
images. As shown in figure 5, potential mussel  
regions are labelled with yellow rectangles.  
The value in the yellow background is the  
probability that the objects in yellow rec- 
tangles are mussels. The white value is the  
seabed coverage by the mussels in this image. 

Figure 4: Multi objects classification by YOLO algorithm. Mussels and starfishes are distinguished as much as possible 
by green and red rectangles, respectively. Picture: Xinyu Liu.

MUSSEL DETECTION IN ROV VIDEOS
One ROV video is composed of many frames.  
One frame is one image. The network detec- 
ted mussels and estimated the seabed 
coverage in the frames, one by one. Finally,  
the network outputs a graph showing the  
seabed coverage by mussels across time  
when the frame includes mussels. This is  
expected to support future mapping projects  
by uncovering the distribution of the mussels  
on the seabed according to the recorded  
frames.

Figure 6 shows an example output from one  
video. The graph illustrates the seabed cove- 
rage by mussels in each minute. It can be seen  
from Figure 6 that the mussels concentrate  
from minute 5 to minute 17 in the video, and  
the mean seabed coverage often exceeds  
30 % mussel. The findings indicate that  

Figure 5: The mussels are labelled with yellow rectangles 
in the picture. Mussels’ coverage in the yellow rectangle 
is estimated to be approximately 92 % of the seabed. 
Picture: Xinyu Liu.

Figure 6: The output of an ROV video analyzed using 
deep learning. In the graph, the X-axis indicates minutes, 
and the Y-axis represents the mean mussel coverage on 
the recorded seabed. Each bar (green or red) represents 
a period of one minute, covering a total of approximately 
2000 included frames from the ROV recordings. Picture: 
Xinyu Liu.

”We used ROV (Remotely Operated Vehicle) techniques  
to film the seabed to locate and possibly map  

potential mussel reefs in Roskilde Fjord.”

”Although method improvements are warranted,  
we believe our method may enable faster mussel detection  

and possible identification of mussel reefs.”

during this particular recording period, the ROV  
may have been filming parts of a mussel reef.

Our study explores a mussel reef identifica- 
tion method based on deep learning using 
numerous underwater videos. Currently, it 
remains challenging to precisely detect all 
mussels in a complex seabed setting. The 
network’s accuracy is around 60 % which may  
be improved by future research. Nevertheless,  
the method is now providing estimated 
recording periods when mussel reefs may 
exist. Moreover, the method enables filtering 
of videos without mussels. Although method 
improvements are warranted, we believe our 
method may enable faster mussel detection 
and possible identification of mussel reefs.
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The first smolt
reef in the world:

how do we get sustainable 
populations of brown trout?

By:  
Pedro Juan Gil García, DTU AQUA 

Co-authors:  
Killian P. Deinhammer, DTU AQUA

Henrik Baktoft, DTU AQUA 

Marie H. Frausing, DTU AQUA

Jon C. Svendsen DTU AQUA.
Drone footage taken in spring 2022 of the study area, where the River Storå meets the sea off the coast of Varbjerg.
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PROBLEM
Thousands of juvenile brown trout, also known  
as smolts, migrate to the sea along Danish 
coastlines each year. This migration from fresh- 
water to saltwater is a natural part of brown  
trout’s life cycle. It is considered an adaptive 
mechanism in which some individuals migra-
te to more suitable areas for foraging and  
body growth. Therefore, the migration, may 
ultimately improve their overall fitness (1). 

Smolt must endure substantial physiological,  
morphological, and behavioural changes 
while migrating towards saltwater systems.  
This process, known as smoltification, leaves  
young trout vulnerable and susceptible to a  
wide range of predators such as northern pike,  
zander, seal, mink, heron, etc. Many of the 
fish are being eaten on their way to the sea, 
especially in the vicinity of river mouths (2).

Additionally, smolt makes an attractive meal  
for cormorants. Cormorant population growth  
in recent years has made the transitional 
phase of downstream migration more chal-

lenging for brown trout. The EU adopted its  
first piece of environmental protection in 1979,  
and it consists of a legislative act that protects  
many bird species throughout Europe, inclu- 
ding cormorants. Since then, the number of 
cormorants has been increasing due to restric- 
ted steps to control bird populations below 
a specific level, translating into an estimated  
loss of 50% of smolt population on average in  
many areas of Denmark mainly because of  
cormorants (3). 

Moreover, anthropogenic buildings that restrict  
fish access to important breeding habitats,  
such as hydropower plants, dams, or weirs, 
have a significant impact on local fish stocks.  
This is in addition to the extraction of marine  
substrate that has been carried out for deca- 
des in shoreline areas, removing and exploit- 
ing natural rocky reefs for the sake of coastal  
development (4). As a result, when migratory  
trout reach the sea, they may have a hard 
time estuarine areas with suitable hiding spots  
and adequate foraging opportunities.

The figure shows how we assume a smolt reef might work. The image above illustrates a situation without a reef where 
hiding places are missing. In this case, the smolts in the area are visible to predators and many of the fish are eaten. 
The lower picture shows a situation where smolts have many opportunities to hide, after the deployment of our smolt 
reef. Here, the fish have a better chance of avoiding predators, which have difficulty seeing the smolt.

In addition, seaweed and mussels adhere to hard surfaces. Many small animals live in kelp forests. Therefore, the deployed  
smolt reef is expected to form a good food base over time.

”This migration from freshwater to  
saltwater is a natural part of brown trout’s life cycle"
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SOLUTION?
Efforts are therefore being made to establish  
artificial reefs in river estuaries which may pro- 
vide a sustainable solution to restore habitats  
and support fish populations. This is the situ- 
ation in Båring Bay in Denmark where the 
River Storå meets the sea on the shoreline 
near Varbjerg. This area is located on the 
northwest coast of Fyn (Funen island) and 
is situated in the Lillebælt Naturpark. A cust-
om-made rocky reef for smolts is projected 
to be established in the following months  
near the outlet of the river, next to Varbjerg 
Harbor. Potential positive effects of boulder  
reefs include limiting currents, increasing 
shellfish abundance or serving as substra-
te for vegetation (5). In this case, a rocky 
reef might therefore provide a long-term 
solution by providing shelter and food for 
smolt, relieving the pressure caused by 
anthropogenic changes to the area and 
elevated predation, which might enable 
better recreational fisheries in the future. 

However, the effectiveness of restoration  
measures needs to be assessed using sam- 
pling before and after the smolt reef is im-
plemented. It is crucial to understand the 

behaviour and the abundance of brown trout 
around the estuary area near the Storå River. 
Therefore, a study is being carried out with 
the aim of documenting the effects of the 
reef on the presence of smolts in the estuary.  
For this purpose, the migration of smolt prior  
to reef deployment has been investigated.

HOW?
Positional telemetry, meaning the recording  
of animals’ positions over time, is a well-esta- 
blished method for studying the behaviour 
and movement patterns of animals on a large  
spatial and temporal scale. Our positional 
telemetry methodology involved the deploy- 
ment of 37 acoustic listening stations (ups-
tream, midstream and harbour acoustic 
listening stations (ALS) and 34 coastal ALS 
throughout the estuary area) prior to the 
capture and tagging of a significant sample 
of migratory brown trout. The methodology 
enabled acoustic tracking of individual fish. 
The capture of the fish was performed with  
a fyke net, which was installed in the upper  
part of the Storå Stream in mid-March.

The migration success of smolt was deter- 
mined by the presence or absence of acoustic  

signals emitted by each tiny transmitter  
inside the tagged smolt and received at each of  
the listening stations deployed. It was no-
ticeable that the number of detected smolts 
decreased as the fish approached the estuary.  
More specifically, 78 % of the tagged individuals  
were detected immediately before entering 
the estuary at the last river station, located 
inside the harbour. However, data from the 
listening stations in the estuary revealed that  
62 % of the smolts actually reached the 
estuarine sea, which seems comparable to  
the results of similar studies.

This might be explained by many fish making  
a stop-over in the harbour area before entering  
the estuary which is supported by the fact that  
numerous smolt, as well as other species of  
fish, were observed between the boats inside  
the harbour. Loss of tagged fish along - the  
river might be related to predation by birds, 
which was the primary cause of loss in other  
studies. This is also supported by the pre-
sence of many cormorants in the field. 

In addition, 40 snorkelling transects around 
the estuary were conducted during April and  
May to complement the data collected with  
acoustic tracking. During the snorkelling sur- 
veys, not only the abundance of brown trout  
but also cod and flatfish were observed in  
order to quantify the abundance of fish  
in the estuary area.

Comparing both sides of the area where the 
reef is expected to be established, it was 

The figure illustrates the process of data collection during smolt migration, using acoustic telemetry devices. The
monitoring is performed by DTU Aqua and Naturpark Lillebælt.

The figure illustrates the capture and release site as well as each zone where acoustic listening stations (ALS) are
deployed to collect data (detect migrating fish).

Several local volunteers and organisations  

are involved in the study by providing 

crucial assistance to this project: 

Finn L. Pedersen, Jørgen Brorsen and  

Flemming Rahbek from Varbjerg Motor- 

bådsklub and Søren Knabe and Ole  

Aggeboe from Vends Sportsfiskerforening

Funding is provided by:  
The Velux Foundation and the national Rod 

and Net Fish License Funds of Denmark
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observed that the absolute number of smolt 
was higher on the western side, while the 
number of flatfish was higher in the eastern 
side of the study area. It is worth mentioning 
that not even a single cod was observed. 
Furthermore, data analyses showed that the 
number of smolts is negatively correlated with  
distance from shore (i.e., more abundant smolts  
near the shore line). This link indicates that 
smolts selected shallower, near-shore areas,  
possibly due to the greater vegetation and  
shelters in these areas, as opposed to the  
rather flat seabed in the deeper, eastern areas  
chosen by the flatfish.

These behaviours appear to be related to the  
habitat degradation, lack of shelter and food  
for smolt, which is expected to be alleviated  
by the boulder reef implemented as part of 
the smolt reef project in the Lillebælt Natur-
park. The data collection is expected to be  
repeated with the same procedures once our  
smolt reef is in place near Varbjerg. The  
efficacy of the reef will then be assessed by  
comparing the results acquired in the present  
study (2022) with data collected a posteriori  
(2025) where the presence of smolts is  
expected to be greater.

”During the snorkelling surveys, not only  
the abundance of brown trout but also cod  

and flatfish were observed in order to quantify  
the abundance of fish in the estuary area."

   Kilian P. and Pedro J. from DTU Aqua with local volunteer  
Jørgen Brorson.
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Er du ikke allerede medlem af Dansk Zoologisk Selskab,  så er 
det meget let at blive det. 

Og så koster det blot 100 kr om året i kontingent! Med et 
medlemskab støtter du aktivt op om foreningens arbejde 
for et stærkt dansk engagement i bevarelsen af vilde dyr og 
deres levesteder.

FAGMEDLEM ELLER STØTTEMEDLEM?

Du kan vælge mellem vores to typer medlemskab: fagmedlem eller støtte-
medlem. Fagmedlem er dig, som har en baggrund eller viden inden for vilde dyr,  
biodiversitet og/eller naturbevarelse, hvor støttemedlem er dig, der blot ønsker at 
støtte op om vores arbejde. 

Derudover har du valget mellem at betale et årligt kontigent på 100 kr for et  
almindelig kontingent eller 250 kr (eller valgfrit derover) for et PLUS kontingent. 
For studerende er kontingentet kun 50 kr.

Som medlem kan du være med til at forme foreningens arbejde. Du er altid velkom-
men til at deltage i vores møder, bidrage med kompetencer inden for fundraising, 
regnskab, IT eller hvad du nu er god til, komme med gode idéer til arrangementer  
og bistå i planlægningen heraf, og skrive indlæg og artikler til hjemmesiden, 
vores Facebook-gruppe og ikke mindst Habitat. 

Send os en mail til info@dzs.dk, hvis du ønsker at deltage mere aktivt i vores  
arbejde. Vi hører meget gerne fra dig! Også hvis du har ris og ros.

Med et medlemskab vil du være den første til at modtage Habitat i din indbakke, 
når det udkommer (to gange årligt). Desuden bliver du inviteret til vores arrange-
menter til fordelagtige priser. Ikke mindst, så vil du som medlem bakke op om et 
arbejde, som vi i Dansk Zoologisk Selskab mener er helt essentielt - bevarelsen af 
en vild natur og dens dyr. Jo flere vi er, jo stærkere står vi også, når vi søger fonde 
om midler til vores projekter.

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

SÅDAN GØR DU

1) Gå ind på www.dzs.dk/medlem

2) Indbetal det årlige kontingent, vælg mellem 
 MobilePay (19303) eller overførsel til vores konto  
 Danske Bank (0260 - 3123241312)

3)  Udfyld medlemsformularen med dine oplysninger  
 (email, navn, adresse, medlemstype mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomst-pakke med nogle  
af vores flotte gadgets

SÅDAN BLIVER  
DU MEDLIEM
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LÆS
ELLER 
GENLÆS

Igennem alle de år, vi har udgivet Habitat, har vi skrevet om  
en lang række dyr og naturområder fra store dele af verden  
samt forskellige temaer. På vores hjemmeside dzs.dk finder  
du alle numrene af Habitat (https://dzs.dk/category/habitat/). 

 
Her er en oversigt over artikler om hav-emner i tidligere  
numre af Habitat – i alt 57 artikler. 

Fortsat god læselyst!

Af Lotte Endsleff
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