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Resumé 

I perioden 1981 – 2007 har Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg gennemført 186 flyvninger over Vadehavet mellem Ho 

Bugt i nord og Hindenburgdæmningen i syd med det formål at tælle og overvåge bestanden af sæler. Tællingerne er 

forgået med et ”Cessna 172” højvingefly i højder på mellem 700 og 500 fod, og sælerne på bankerne er blevet 

fotograferet – de første år analogt og siden 200x digitalt – for senere at blive fintalt under lup eller på PC-skærm. 

Udover den danske del af Vadehavet, er der – bortset fra i år 1985 – også talt sæler i den del af det tyske Vadehav, 

som ligger nord for Hindenburgdæmningen. 

I tælleperioden er bestanden i dette område steget fra 562 talte spættede sæler i 1981 til 2817 dyr i 2007, hvilket 

giver en gennemsnitlig årlig vækstrate på 0,0477. Bestanden har i tælleperioden været ramt af to epidemier, som 

begge reducerede tallene med lidt over 40 %, og udregner man bestandsstigningerne i de tre perioder, som 

epidemierne afgrænser, bliver vækstraten i perioden 1981 – 1987 på 0,1431, i perioden 1989 – 2002 på 0,0816 og i 

perioden 2003 – 2007 på 0,1635. Samtidig fjernes den irrelevans for vurderingen af Vdehavet som levested for 

sæler, den udefrakommende epidemi afstedkommer. 

Ungeandelen – som et indeks for bestandens sundhed og robusthed – er blevet talt og beregnet metodisk siden 

1989. Ungerne kan tælles i juli måned, og den andel af de talte sæler, der er bestemt til at være nyfødte unger, har i 

siden 1990 ligget rimeligt stabilt på ca. 20 %. 

Vurderes og sammenlignes bestandens vækstrater for de enkelte dyb, ses at den største vækst for hele perioden at 

forekomme i Grådyb og Knudedyb med vækstrater på 0,0831 og 0,0801, – mens Juvredyb og Listerdyb ligger lavest 

med henholdsvis 0,0245 og 0,0278 i årligvækstrate. 

Dybenes betydning for Vadehavet som leverandør af nye individer er også meget forskellig, men omvendt 

vækstraterne og her ligger Juvredyb i top med et indeks for ”ungebonitet”*) på 40,1, fulgt af Listerdyb med 32,6. 

Nederst ligger de to dyb, der havde den højeste vækstrate med Knudedyb på 15,3 og Grådyb helt nede på 1,8.  

Tællingerne har gjort det muligt at identificere forskellige banketyper i Vadehavet. Inderst i de fire dyb – fra nord 

Grådyb, Knudedyb, Juvredyb og listerdyb - ligger de ”sorte banker”, der oftest er lavtliggende og med en svag 

hældningsgradient ud mod dybene. På grund af den lave beliggenhed har de ”sorte” banker også en kortere 

anvendelsestid. Disse banker har en høj ungeandel i yngleperioden, og må derfor karakteriseres som ynglebanker. 

Især i dybenes yderender ud mod Nordsøen ses ”lyse banker”, der oftest er højtliggende og med en stejl gradient ud 

mod dybene. På disse banker er ungerne meget fåtallige - f.eks. er der på en af disse høje banker talt et maksimum 

på 790 sæler, men det højeste antal sæler, der er registreret på samme banke, er tre. Årsagerne til denne asymmetri 

i sælernes fordeling kendes ikke. 

I tælleperioden er der som følge af store omflytninger af vadehavets sandmasser forsvundet sælbanker, mens nye er 

dukket op. Af sammenligning af tællingerne før og efter 2002-epidemien fremgår det, at sælerne foretrækker de 

”gamle” oprindelige banker, når en epidemi har reduceret antallet af dyr. Der synes dog ikke som om epidemierne 

giver anledning til store forskydninger dybene imellem. 

Skal ét af de fire dyb udnævnes som vigtigste delhabitat for de spættede sæler i Vadehavet, bliver det Juvredyb, da 

dette tidevandssystem rummer alle de ”faciliteter”, som man må formode, at sælerne har brug for. Her er 

liggepladser af alle typer, fra højsandet Kore Sand til den lave vadebanke Paj Sand. Dybet er ligeledes det mindst 

menneskepåvirkede, når der ses bort fra de militære aktiviteter på Nordrømø.  
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Tællingernes resultater opdelt efter dyb og interepidemielle perioder, samt dybenes ungeboniteter*) fremgår af 

nedenstående skema.  

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Alle år y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  

2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  

 

2007 Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Højeste Ungeandel 0,10 0,12 0,27 0,24 

Højeste Ungebonitet 1,8 15,3 40,1 32,6 

 

*) ”Ungebonitet” er et forsøg på at værdisætte de forskellige banker som leverandører af nye rekrutter. Da både 

bankens ungeandel samt antallet af unger er positive faktorer, er ”ungebonitet” her defineret som ”antal unger i 

anden potens/antal sæler i alt” (u2/n). 

Ved fremtidig forvaltning af de delhabitater, som sælernes liggepladser udgør, bør ikke kun antallet af sæler på 

lokaliteten tages som indeks for vigtigheden, men også forhold som ”ungebonitet” m.v. 
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Om monitering 
Monitering som et værktøj til vurdering af en dyrebestands status-, bevarings-, og sundhedstilstand dækker en lang 

række temaer og metoder, som ofte anvendes uden klare definitioner. Temaerne dækker: 

Bevaringsstatus  

Ofte vurderes denne som bestandens tilstedeværelse, antal og udbredelse i forhold til en formodet - af mennesker - 

uforstyrret situation, hvor populationen har været i en dynamisk balance med habitaten og dennes ressourcer. *) 

Demografisk status  

Bliver anvendt til at beskrive de reproduktions- og mortalitetsparametre – herunder prædation og antropogene 

dødsårsager - som kan have indflydelse på bestandens tilstedeværelser og udbredelse. 

Sundhedsstatus 

Bliver anvendt til at beskrive sygdomme og dødsårsager, herunder ernæringstilstande, kontamination af miljøgifte 

og andet, som kan have indflydelse på reproduktion og overlevelse for det enkelte individ.  

*) Som et konkret politisk accepteret mål for en bestands status, nævnes 80 % i antal og udbredelse af en formodet 

ikke menneskepåvirket situation. 

Denne rapport vil overvejende beskæftige sig emner indenfor det første temaer, og hvor andet ikke udtrykkeligt er 

nævnt kun med de spættede sæler som fokus. Altså de spættede sælers status i Vadehavet i rum og tid målt i 

tilstedeværelse, antal og udbredelse, men reproduktions- og mortalitetsparametre vil også blive berørt i et forsøg på 

en beskrivelse og en definition af den optimale habitat for sælerne.  

Sælernes valg eller fravalg 

”En spættet sæl har været ude i Nordsøen i ca. to uger for at fouragere og er nu på vej ind mod den jyske kyst og 

Vadehavet, for at hvile og raste. Hvor kravler den på land?”  

Sælerne (som gruppe) ligger på ganske bestemte pladser i Vadehavet, der kun varierer eller uskiftes ganske lidt over 

tid med de naturlige ændringer i Vadehavets topografi og antropogene påvirkninger som formodet hovedårsag. 

Altså er sælernes valg af liggeplads ikke tilfældig. Valget af rasteplads er bestemt af nogle tilsyneladende sikre behov 

og ønsker hos sælen, og det er således også denne rapports ambition ud fra monitering af sælernes tilstedeværelser 

i rum og tid, bl.a. at indkredse og beskrive disse præferencer.  

Et katalog over sælernes ønsker og behov til både det naturlige og det menneskepåvirkede miljø er hele pointen i og 

forudsætningen for en fornuftig, biologisk korrekt og realistisk forvaltning af bestandene fri for antropomorfistisk 

støj. Altså - hvor vælger sælen at gå i land og hvorfor? **) 

**) Et yderligere interessant emne at få belyst kunne være, at få klarlagt hvorledes sælerne finder pladserne. At 

svømme fra Nordsøen ind i Vadehavets strømmende og mudrede vand en mørk nat i kuling med høj sø og her finde 

den samme græsplænestore sandbanke, sælen lå på under sidste rast for måske 14 dage siden, kræver 

navigationsevner, ”der må kunne imponere selv den dygtigste ubådskaptajn”. 
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Baggrund og formål 
Baggrund, begyndelse og starten på det hele 

Sælariet ved Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet i Esbjerg, blev indviet i 1976 med fire spættede sæler i 

bassinet. Snart blev det kendt både lokalt og i hele landet, at man på fiskerimuseet i Esbjerg ’arbejdede med sæler’. 

Henvendelser både de immaterielle med spørgsmål og informationer, men også de mere håndgribelige med en syg 

eller en forladt levende sælunge i bagagerummet øgedes i antal, og dette førte naturligt og uundgåeligt til et ønske 

om og et behov for at erhverve et nøjere kendskab til sælerne ude i Vadehavet. Hvor mange var der, hvor i 

Vadehavet opholdt de sig, hvordan var fordelingen mellem dybene, hvor store var flokkene og hvordan levede de i 

det hele taget? 

År 1981 lejede vi for første gang et lille Cessna-fly - med pilot, og fløj en tur ud over de tørlagte vader vest og syd for 

Sælariet med det formål, at positionere og optælle sælerne i Vadehavet. Frem til udgangen af 2007 er det blevet til 

små 200 flyvninger ud over Vadehavet – hvor ikke alle togter dog har fulgt den godt to timer lange flyverute rundt til 

alle pladserne, nogle har været kortere nogle længere - men i alt er der fløjet ca. 400 timer i luften over Vadehavet 

mellem Ho Bugt og Hindenburgdæmningen mellem den tyske ø Sild og fastlandet. På samtlige flyveture har enten 

Svend Tougaard eller Thyge Jensen været observatør, hvilket betyder at datamaterialet er robust for så vidt angår 

metode- og insatsegalitet. 

Udover vore egne sæltællinger fra fly, har vi også modtaget tællinger fra andre institutioner, der har fløjet over 

Vadehavet. Vildtbiologisk station på Kalø leverede i 1980erne tal fra 173 flytællinger over Vadehavet, der dog ikke 

havde tælling af sæler som hovedformål, og fra Universet i Kiel har vi modtaget data fra den tyske del af vadehavet 

fra 13 tællinger. 

Dertil kommer de tællinger af sæler, der er foretaget fra land og fra skib. 

Formål 

Flytællingerne af sælerne i Vadehavet havde i de første år alene det formål, at få et overblik over ”nationens 

tilstand”. Hvor mange – eller hvor få – sæler var der tilbage i Vadehavet, for alle havde en fornemmelse af at 

bestanden var i aftagen. Yderligere gav de mange syge dyr på strandene anledning til bekymring om bestandens hele 

status og udvikling, og også fra de øvrige vadehavslande lød der bekymrede meldinger om sælernes fremtid i 

Vadehavet. En tælling fra luften ville kunne sige hvor mange sæler, der var i Vadehavet og tilbagevendende 

kongruente tællinger ville endvidere kunne give vigtige oplysninger om udviklingen i bestanden. (Formål 1a) 

Snart fandt vi også ud af, at det var muligt at skelne ungerne fra de voksne sæler i de første uger efter fødslernes 

kulmination omkr. 1. juni. Dette gav os mulighed for også at udregne en ungeprocent, der kunne opfattes som et 

indeks for bestandens reproduktionsevne. Efter 1988-epidemien blev det trilateralt aftalt, at tællingerne i det 

internationale Vadehav også skulle omfatte antallet af unger. (Formål 1b) 

Oplagt blev det herefter at sammenholde ændringer i antallet af sæler og ungeprocent med dokumenterede eller 

formodede fysiske eller biologiske ændringer i dyrenes habitat over tid (formål 2), og som en tredje og sidste 

mulighed (formål 3) kunne vi forsøge, at registrere og tolke interne fluktuationer i rum og tid for derigennem at 

indkredse sælernes krav til den optimale habitat.  

Bestandens status og udvikling i antal (1a) 

Bestandens status og udvikling i Vadehavet, overvåges ved hjælp af tællinger, der sammenlignes med tidligere 
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tællinger foretaget under samme meteorologiske og hydrologiske konditioner og så vidt muligt på samme dato, 

vandtid (tidspunkt i forhold til høj- og lavvande) og tidspunkt på døgnet. Tællingerne siger ikke noget om det 

maksimale antal af sæler der aktuelt befinder sig i Vadehavet og heller ikke noget om antallet af sæler tilknyttet 

Vadehavet. En ukendt delmængde af bestanden befinder sig i vandet - i prieler og dyb eller de er på fourageringstogt 

i Nordsøen, men ved at gennemføre kongruente tællinger med årstallet som eneste variabel, tilvejebringes et 

indeks, der vil kunne varsko om eventuelle negative ændringer i sælernes miljø eller i havmiljøet som helhed.  

Overvågning og vurdering af bestandens bonitet udtrykt i ungeandel (1b) 

Ungeandelen (den andel af de talte sæler på en banke, som vurderes til at være født det indeværende år som andel 

af hele flokken) er i forbindelse med tællinger fra fly den eneste mulighed, der eksisterer for at vurdere bestandens 

bonitet og sundhedstilstand*). Da den rå og ubearbejdede ungeandel udtrykt som ”antal unger” / ”antal sæler” ikke 

giver et reelt udtryk for det ønskede – nemlig et indeks/udtryk for bankens værdi og betydning som leverandør af 

nye sælrekrutter – vil det være nødvendigt, at bestemme et indeks eller flere, hvori evt. indgår flere bestandsdata.  
*) Registrering – set fra luften - af sælernes sundheds- og ernæringstilstand eller hyppigheden af skindlæsioner (der 

groft kan opfattes som et reciprokt sundhedsindeks) har ikke været teknisk eller praktisk muligt, på det tidspunkt, 

hvor dette kunne have været relevant i tælleperiodens første årtier. Med den digitale fototeknik, der er tilgængelig i 

dag, vil det evt. være muligt, at registrere frekvensen af skindlæsioner. 

 

Indekser for en bankes potentiale, hvad angår produktion af unger 

x: Bankenummer 

u: antal unger på banke 

n: antal sæler i alt på banke 

nGT: årets grand total  

Mulighed 1. 
En bankes reproduktionsbetydning må være proportional med bankens ungeandel ux/nx, men ungeandelen alene 

kan ikke anvendes, da en banke med 100 sæler heraf 10 unger vil få tildelt et indeks på 0,1, mens en banke med kun 

en sæl med unge vil får tildelt betydningsindekset 0,5. 

En bankes betydning må også være proportional med antallet af unger på banken, således at banken med de 10 

sæler får et højere score end banken med den enlige. 

Et forsøg på at kombinere de to forhold kan være at tage produktet af de to, altså ux^2/nx og anvende dette som 

indeks. 

Antal 
sæler (n) 

Heraf unger 
(u) 

Ungeandel 
(u/n) 

"Ungebonitet I" 
(u^2/n) 

"Ungebonitet II" 
(ln(u^2/n)) 

"Ungebonitet III" 
(LOG10(u^2/n)) 

            

20 10 0,5 5 1,6 0,7 

200 100 0,5 50 3,9 1,7 

400 200 0,5 100 4,6 2,0 

400 100 0,25 25 3,2 1,4 

2 1 0,5 0,5 -0,7 -0,3 

800 400 0,5 200 5,3 2,3 
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800 200 0,25 50 3,9 1,7 

20 5 0,25 1,25 0,2 0,1 

For at undgå for stor spredning i indekset kan dette evt. udtrykkes som logX til u^2/n. 

Mulighed 2. 
Ungeproduktionen på banken som andel af totalbestanden for Vadehavet samme år. Det største antal unger på en 

banke divideres med totalbestanden (ux/nGT) 

Mulighed 3. 

Ungeproduktionen på banken som andel af den totale ungeproduktion samme år for hele Vadehavet. (ux/uGT) 

I den følgende gennemgang af bankerne i vadehavet vil alene ”ungeboniteten” (ux^2/nx) blive anvendt som indeks 

for bankens reporduktionspotentiale.  

Den rå ungeandel (ux/nx) kan imidlertid bruges til at vurdere karakteren af banken - om banken er en ynglebanke 

eller en fældebanke. Banker med nx< 5 vil imidlertid blive ignorerede. 

Man skal være forsigtig med begrebet ”ungeandel”, da vi sandsynligvis får talt alle bestandens unger under en 

tælling, men hvad de voksne sæler angår, er det selvfølgelig kun de sæler der er på land. Når vi siger ”ungeandel” er 

det altså bestandens fulde antal unger over den andel af de juvenile, subadulte og adulte sæler, der aktuelt befinder 

sig på land.  

 

Sammenstilling af antal og bestandsudvikling med habitatsparametre (2) 

Yderligere vil det være selvfølgeligt og relevant at sammenholde tællinger over tid med dokumenterede eller 

formodede makrofysiske, makrobiologiske eller antropogene ændringer i sælernes delhabitat i tælleperioden. 

Ligeledes giver de to gange introduktion af en fremmed agens (PDV-epidemierne i 1988 og 2002) mulighed for at 

dokumentere disse epidemiers indflydelse på sælernes geografiske fordelinger. 

Definition af kernehabitaten (3) 

Sæltællingerne giver mulighed for at registrere lokale fluktuationer og forskydninger i antal og ungeandele og 

vurdere disse som funktioner af abiotiske parametre som f.eks. årstal, årstid, bestandsstørrelser, hydrologiske og 

meteorologiske baggrunde og forudsætninger, topografiske betingelser og ændringer i disse samt endelig med 

observerede adfærdsmodifikationer hos sælerne som variabel.  

Afbildningerne af disse funktioner vil evt. kunne give en meddelelse eller et fingerpeg om det optimale design og 

indhold af et sælhabitat. 

Et robust kendskab til sælernes optimale habitatskrav – renset for antropomorfistiske projektioner og støj - er en 

grundlæggende forudsætning for en vildtbiologisk optimal og fornuftig forvaltning af sælbestandene. 

Vadehavet som en delmængde af sælernes habitat 

“A habitat is characterized by a relative uniformity of the physical environment and fairly close interaction of all the 

biological species involved. (Wikipedia)” 

”En habitat er et sted, hvor genernes informationer har de bedst opnåelige betingelser for at blive ført videre. Til 

dette formål anvender de individerne. ” (TJ) 
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Sælernes habitat er det fysiske rum, hvor de lever deres hele liv – hvor de bliver født, hvor de fouragerer, hviler sig, 

parrer sig og opfostrer deres afkom. Vadehavet er en vigtig del af denne habitat. Det fysiske rum, hvori sælerne dør 

eller udsættes for prædation må ligeledes anses for at være en del af dyrenes habitat. 

Mål for habitatskvalitet 

Et målbart indeks for et områdes kvalitet som delhabitat for sælerne kan være – ud over selvfølgelig dyrenes 

tilstedeværelse og antal – være bestandens vækstrate samt ”ungeboniteten”. Høje værdier af alle tre størrelser må 

opfattes som et bevis på, at sælerne får tilgodeset deres behov. Den fysiske udstrækning og afgrænsning af en 

habitat kan diskuteres. Sælernes fysiske habitat er Nordsøen og Vadehavet tilsammen – Nordsøen til fouragering og 

Vadehavet til fødsel, yngelpleje, fældning og hvile samt selvfølgelig også fouragering. Hvis man i Vadehavet vil 

opfatte de fire hoveddyb som tilsvarende delhabitater af samme værdi som det samlede vadehav, må kravet være, 

at hvert af dybene for sælerne muliggør fødsel, yngelpleje, fældning og hvile. Hvis ét eller flere af dybene ikke er 

selvsupplerende, men eksisterer i kraft af immigration, må det karakteriseres som en sinkhabitat. 

Carrying capacity  

Et af de mest centrale og vigtige spørgsmål i forbindelse med sælerne i Vadehavet og Nordsøen, er spørgsmålet om 

habitatens bæreevne eller dens ”carrying capacity”. 

Som mulige begrænsende faktorer for bestanden af de spættede sæler tilknyttet Vadehavet kan man i en tilfældig 

rækkefølge nævne: 

• Mangel på fysisk egnede hvile, fælde eller ynglepladser 

• Antropogene forstyrrelser og andre påvirkninger af ellers fysisk velegnede hvile-, fælde- eller ynglepladser 

• For stor tæthed individerne imellem på bankerne med en formodet øget smittefare som følge 

• Nedgang i tilgængelig fødemængde 

• Fødemængdens naturlige begrænsning (det trofiske lag lige før sælerne er fuldt udnyttet) 

• Voksende eller for stor afstand mellem delhabitater (fra hvile-, fælde- eller ynglepladser til 

fourageringsområder) 

• Konkurrence fra muligvis invasive arter *) 

I denne forbindelse er det vigtigt allerede nu at gøre opmærksom på, at der i ethvert politisk og forvaltningsmæssigt 

bestemt fravalg af én begrænsende faktor for sælbestanden ligger et automatisk tilvalg af en anden.  

*) Det bør overvejes, om gråsælen skal opfattes som en invasiv art, der udnytter vadehavet som sinkhabitat eller 

”overskudshabitat”. Det bør ligeledes undersøges, om der er konkurrence de to arter imellem. 

Begrænsende faktorer 

At kunne udpege og forudse en kommende begrænsende faktor er ligeledes et vigtigt forvaltningsmæssigt værktøj i 

forbindelse med den politiske forvaltning af bestandene.   
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Sælernes formodede habitatskrav 
De spættede sælers formodede behov for liggepladser i vadehavet i forbindelse med fødsel, diegivning og fældning 

 

Fysiologiske forhold 

Sælernes tilpasning til livet i havet er ikke fuldstændig som hvalernes. Sælerne skal på land for at føde deres unger, 

ligesom diegivningen så vidt vides også kun kan foregå på land eller evt. i vandkanten, hvor ungen kan få afsæt eller 

”fodfæste”. Når sælunger dier, folder de tungen omkring den strittende dievorte, men ud fra egne observationer 

synes det nødvendigt, at hun og unge ligger på et fast underlag. Ophold på land i dieperioden, hvor ungens spæklag i 

den første tid er meget tyndt, synes også at være en fordel, af hensyn til energiforbruget i forbindelse med 

opretholdelse af en passende kropstemperatur.  Varmeledningskoefficienten for vand er 0,6 W*m-1*K-1, mens den 

for luft kun er 0,025 W*m-1*K-1. Altså er forholdet ca. 1:24 mellem de to mediers evne til at bortlede kropsvarme, 

der kun kan genskabes og opretholdes ved metabolisering af fedt og kulhydrater. 

Med de formodede fysiologiske behov en nyfødt unge har, skulle man tro, at højsandene ville være de mest 

populære ynglelokaliteter.  På et højsande ville ungen kunne ligge på et fast og tørt sted i flere dage uden at skulle i 

vandet. Fysiologisk og metabolisk ville ungen ikke skulle bruge ekstra energi på hverken at holde varmen i det kolde 

vand eller på at optørre pelsen under ebben. Energimæssigt skulle man mene, at det at ligge tørt i dieperioden 

(ligesom de fleste andre sælarter gør det ude i den store verden) ville være en stor fordel.   

Derfor kan det undre, at udprægede ynglebanker i Vadehavet  er forholdsvis lave banker, der er oversvømmede ved 

normalt højvande – men mere om dette senere. 

Fødsel 

Sælerne føder deres unger på land, men en fødsel i vandet behøver ikke nødvendigvis at være fatal for ungen.  Sidst i 

1970erne blev en sælfødsel filmet på stenrevet nordvest for Hesselø, hvor hunsælen lå på en sten, men med hoved 

og bagende ragende ud over vandet. Da ungen blev født faldt den direkte ned i det kolde havvand, men få sekunder 

kom den op igen og svømmede hen til sit mødrene ophav. 

Diemuligheder 

Selvom selve dieningen ikke tager mange minutter, ville et fast ophold på land muliggøre, at dieningen kunne foregå 

på alle tidspunkter, og ikke - som ved ophold på de lave ynglebanker - være henlagt til en kortere 

lavvandsperiodeperiode. Ved kraftige vinde fra vest kan det yderligere forekomme, at nogle af de astronomiske 

lavvander ikke bliver dybe nok til at banken tørlægges, således at dieningen kan blive forhindret i flere dage. 

Kommunikation  

Unge/mor kontakten i dieperioden er altafgørende for ungens muligheder for at overleve og blive kønsmoden og 

voksen. Kommunikationen mellem mor og unge ville på et højsande kunne drage nytte af mange sanser. På et 

højsande vil mor og unge kunne se hinanden, høre hinanden, lugte hinanden og føle hinanden. Svømmende over en 

vanddækket yngleplads om natten vil sansemulighederne i forbindelse med kommunikationen være ret 

indskrænket. 

”Hylerfænomenet” den foreteelse, at man af og til finder nyfødte, sunde og raske sælunger på strandene, må som 

årsag have en bristet og afbrudt kommunikation unge og mor imellem, hvis hunnen da ikke er død i forbindelse med 

eller umiddelbart efter fødslen. Denne regel gælder selvfølgelig ikke i de tilfælde, som det også er observeret i 



Thyge JENSEN, 15. april 2009, Tælling af sæler vers 18.01 

Side 13 af 155 

 

Sælariet i Esbjerg, at en førstegangsfødende sæl ikke vil kendes ved sin nyfødte unge.  Ungeafvisningen hos 

førstegangsfødende pattedyr kendes også fra andre arter (note). 

Fældning 

I de spættede sælers fældeperiode (august – september) er sælernes opholdstid på land længere end på andre 

tidspunkter af året (note). Behovet for at ligge tørt i den periode, hvor pelsen skiftes, menes som årsag at have 

behovet for dannelse af D-vitamin, hvilket sker bl.a. ved solbestråling af huden (note). 

I det hele taget kan man undre sig over, hvorfor sælerne ligger på land udenfor yngle og fældningsperioder, da dette 

oftest er forbundet med lange og energikrævende rejser fra fourageringsområderne til hvilebankerne, ligesom 

opholdet på land ofte indebærer en sikkerhedsrisiko.  På plussiden kan man forestille sig, at hvilet på land, hvor 

sælerne sover og er inaktive, kan være energibesparende i det store regnskab, og evt. nedsættes stofskiftet, som det 

er observeret hos sovende elefantsæler (Journal of Experimental Biology, DOI: 10.1242/jeb.025130). I øvrigt går 

krokodiller jo også på land, og måske kan man sammenligne sæler med løver. De er begge store ”gen-emballager”, 

der blot skal spare på energien, hvis det ikke handler om fouragering og parring. Sidstnævnte sover gerne 22 timer i 

døgnet, så hvorfor skulle sælen ikke også det, hvis det var muligt? 

 

Sælernes muligheder  
De spættede sælers formodede muligheder i Vadehavet i forbindelse med fødsel, diegivning og fældning 

 

Vadehavets fysik 

Fysisk udgør Vadehavet en vigtig del af sælernes habitat, men ikke den hele. Det er – som ovenfor nævnt - her de 

føder deres unger og opfostrer dem, det er her de hviler og raster, og det er også her de opholder sig på højsandene 

under hårfældningen. Fouragering foregår med enkelte specielle undtagelser (som fouragering på fugle på 

havoverfladen) naturligvis i havet, og for de spættede sælers vedkommende foregår kurtisering og parring ligeledes i 

vandet.   

Det er uden for denne publikations muligheder at beskæftige sig med og evaluere den del af sælernes habitat, der 

ligger under havoverfladen, og ambitionen i denne rapport er alene - ud fra registrering i rum og tid af sælernes 

tilstedeværelser på Vadehavets sandbanker - at prøve at indkredse og definere sælernes krav til ’den optimale 

habitat’. 

Hvis sælerne blot lå samme sted på en og samme banke år efter år, ville det være vanskeligt ud fra tællingerne at 

sige noget om dyrenes habitatskrav. I Vadehavet er sælerne imidlertid spredt på ca. 40 forskellige flokpladser (n ≥ 5 

dyr) samtidigt med, at de træffes som få eller som enkeltindivider på ca. 40 andre faste lokaliteter.  Endelig træffes 

sælerne af og til – men sjældent - på andre uforudsigelige lokaliteter. Pålideligheden i sælernes anvendelse af de 

faste banker udelukker således, at sælernes brug af Vadehavets forskellige topografiske lokaliteter blot er tilfældig. 

Observationer fra Pajsand i Juvre Dyb*) dokumenterer, at sælerne under højvandet er klar over bankens placering, 

og ved højvande svømmer sælerne rundt i vandet på en position, der nogle timer senere under ebben viser sig at 

være nøjagtig der, hvor banken er højest, og hvor sælerne lå under sidste lavvande. Det ville have været nemmere at 

forstå, at sælerne først opdagede banken, når den under ebben dukkede op af havet, og derefter kravlede på land. 
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Sælerne har formodentlig ikke mulighed for under højvandet med sanser som syn, hørelse eller lugt at registrere 

bankens position, så teknikken bag den imponerende navigationsevne må findes andetsteds. 

I Vadehavet forskydes tyngdepunktet for den samlede sælmasse i løbet af året, ligesom pladser for fødsler og 

opfostring ikke er kongruente med fordelingen af sæler totalt. Dette giver muligheder for evt. at relatere disse 

forskydninger og ”uregelmæssigheder” til forskellige – årstids eller livstids - behov og præferencer hos sælerne. 

*) I årene 198x – 198z gennemførte Fiskeri- og Søfartsmuseet en række feltundersøgelser fra et observationstårn, 

anbragt overfor en sælbanke i Vadehavet ca. 3,5 km nord for Rømødæmningen. 

Hoveddybene imellem 

I Vadehavet ses sælerne i dag på sandbanker nogenlunde jævnt fordelt over hele det danske Vadehav. 

”Sælbankerne” (en banke i vadehavet, hvor der traditionelt ses sæler) kan karakteriseres dels ud fra deres fysiske 

kvaliteter og dels ud fra deres anvendelse i relation til årstid, sælarter og sælernes aldersfordeling. 

At vurdere de fire dybs muligheder og popularitet ved at relatere antallet af dyr til områdets størrelse og derved 

opnå et mål for densiteten vil være meningsløst, da dyrenes fouragering – ifølge VHF- og ARGOS-undersøgelserne*) - 

hovedsagelig foregår udenfor Vadehavet, og derfor ikke er afhængig af volumenet af dybenes biomasser. Evt. ville 

det være mere relevant at sammenholde antallet af dyr med udstrækningen af egnede eller optimele 

liggestrækninger, men en sådan opmåling vil være så fuld af parametre og muligheder umulig, at dette vil ende i ren 

tolkning og gætteri.   

Det vil være relevant at undersøge (ud fra placering som funktion af antal), om der er skift eller forskydninger i 

popularitet de enkelte dyb eller banker imellem, og i bekræftende fald hvad årsagen til dette kan være? 

*) Telemetriundersøgelser hvor sælerne er påmonteret sendere – i årene 19xx-19zz VHF-baseret, og i perioden 200x – 

200z baseret på satellitter.  

Internt i løbene/bassinerne 

Den interne fordeling af sæler og ungeandel i de fire hoveddyb kan relateres til topografiske faktorer som  

1. afstand til havet/fourageringsområde  

2. bankekote 

3. banketopografi, undervandstopografi 

4. underlag, sand eller slik 

5. eksponering i forhold til vind og sø 

samt til antropogene parametre som 

6. reservater 

7. forstyrrelser (fra land, fra vand og fra luften) 

Ad. 1. Afstanden til havet 

Sælbankernes afstand fra Vadehavsbankerne til Nordsøen som varierer fra 2 – 15 sømil (4 – 17 sømil fra 10-

meterkurven i Nordsøen, der i denne rapport anvendes som reference), må formodes kun at have indflydelse på 

sælerne bankevalg, hvis den antagelse, at sælerne overvejende fouragerer ude i Nordsøen, holder stik.  
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Energiforbruget vil selvfølgeligt være større for den sæl, der skal tilbagelægge 17 sømil end den, der kun skal 

svømme 2 sømil, men sammenholdt med de totale distancer, som sælerne tilbagelægger under fourageringstogter, 

synes denne forskel at være uden betydning. Yderligere bør man have in mente, at sælerne på grund af 

tidevandsstrømmen har mulighed for passiv transport.  

Ad. 2. Bankekote 

Bankens kote fortæller noget om tidsrummet for bankens anvendelighed som hvileplads/yngleplads i forhold til en 

normal tidevandscyklus, hvilket må formodes for sælerne at være en vigtig kvalitet. Bankekoterne i Vadehavet er 

imidlertid en uregerlig størrelse, hvorom der kun eksisterer sporadisk dokumentation. Søkortsopmålingerne af 

Vadehavet er stort set værdiløse i forbindelse med en topografisk analyse af liggepladserne, så oftest må man 

inddrage i bearbejdningerne oplysninger af mere anekdotisk proveniens od over selvfølgelig egne observationer og 

registreringer.  

Som eksempel på de voldsomme forskydninger af sandmasserne og dermed for pladsernes koter kan nævnes 

borteroderingen af højsandet ”Flakstjerten” i Knude Dyb og ”Lammelæger” ud for Lister Dyb. Ligeledes 

demonstreres de store og pludselige forskydninger af omskifteligheden af den yderste sandbanke En høj sandbanke  

på sydsiden af Knudedyb Barren dukkede pludselig op af havet vinteren 2005-2006 og forsvandt igen vinteren 2007-

2008.*)  

Fra luften får man en umiddelbar information om bankens kote ud fra sandets farve. Høje sande er lyse dels på 

grund af, at de oftest udgøres af et lidt grovere sediment, og dels på grund af, at de selvfølgelig har en længere 

tørretid under ebben.  Jo lavere en banke ligger, jo mørkere er sandet – igen da sedimentet oftest er finere og ad det 

ikke når at blive tørt under lavvandet. For de indre dele af Vadehavet kan det være vanskeligt at skelne mellem 

banke og priel på grund af sidstnævntes høje tubiditet. Ligeledes kan tørlagte men alligevel meget vandtrukne 

banker være skinnende og fra luften vanskelige at skelne fra prieler oh løb med høj tubiditet. 

*) Egne observationer fra båd 

Ad. 3. Banketopografien  

Bankens udformning bør vurderes både oven vande og undervands, selvom sidstnævnte sjældent er muligt. Oven 

vande er nogle pladser meget flade med en meget lille gradient, således at bankens toppunkt (det først tørlagte sted 

under ebben og der, hvor sælerne lægger sig først) ved lavvande kommer til at være i stor afstand fra vandkanten 

(”50 Pajsand”, ”84 Græsplænen”, østre del af ”30 Jørgens Lo”)*), mens andre pladser har en meget stejl gradient, 

således at først tørlagte areal også på det efterfølgende lavvande ligger med kort afstand til vandkanten. (Vestenden 

af ”30 Jørgens Lo”, ”29 Mandø NW/35 Mandø NØ). Andre banker er højsande, der ikke er dækket ved normalt 

højvande, og som oftest har en stejl ”kystgradient” (”52 Kore Sand”, ”70 Lammelæger”, ”37 Langjord”, ”10 Langli 

Sand”). På de fleste banker kan man dog se, at sælerne under ebben flytter med vandkanten ned, således at deres 

afstand til vandet ikke bliver uforsvarlig stor. 

*) Se bankernes placering side xx 

Yderligere bør undervandstopografien ud for liggebankerne vurderes, da det må formodes, at sæler under flugt 

foretrækker en sikker mindste-vanddybde. En maksimal neddykket svømmehastighed kræver, at denne foregår i en 

dybde på et vist multiplum af sælens kropsdiameter, ligesom en svømning for tæt på havbunden vil skabe en 

bremsende venturieffekt (”dødvande”). Altså må det formodes, at sælerne vælger de sandbanker ud for hvilke 

undervandstopografien tilbyder optimal sikkerhed og mulighed for maksimal flugt- / svømmehastighed. 
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Ad 4. Underlaget sand/slik  

Underlaget på sælbankerne i Vadehavet er på den overvejende del af stederne fast sand. Sten- eller grusbund findes 

ikke i vadehavsområdet, og den bløde slik ses aldrig som liggested for sæler. Udover det formodentligt ubekvemme 

ved at skulle kravle rundt i blødt mudder, skyldes dette naturligt også, at lokaliteter med slikbund er beliggende i så 

rolige afsnit af Vadehavet, at det vil være langt fra dybt vand. (På en af bankerne i det tyske Vadehav lå der i en 

årrække så meget søsalat på sælbanken, at banken i den interne terminologi fik navnet ”Græsplænen”). 

Ad. 5. Eksponering 

I Juvre Dyb ligger de to store sælbanker (”52 Bollert” og ”42 Kore Sand”) på henholdsvis syd- og nordsiden af dybet. 

Umiddelbart er der ikke de store forskelle i de to bankers fysiske udformning, selvom vi dog henregner den nordlige 

(Kore Sand) til højsandegruppen og den sydlige (Bollert) til vadergruppen, men de er eksponerede mod hver deres 

verdenshjørne. Ved vindretninger fra havet norden for vest står vind og sø ind på Bollert og ved vindretninger 

sønden for vest, er det Kore Sand, der ligger mest udsat. Ud fra erfaringer og observationer gjort af 

reservatopsynsmanden på Rømø, synes der at være en tendens til, at sælerne vælger at ligge på den banke, der er 

mindst eksponeret. Årsagen til dette skal muligvis søges i at chill-faktoren er mindre på den ueksponerede strand 

end på den eksponerede. Fordelen – eller bekvemmeligheden - ved at ligge på en strand med fralandsvind, kan man 

dog forestille sig vil reduceres ved kraftig blæst i tørt vejr, hvor sandflugten i sælhøjde kan være ret voldsom. 

Sælernes påvirkelighed af kystens eksponering i forhold til sø og brænding vides der ikke meget om. I Vadehavet 

bliver bølgehøjden sjældent stor, der hvor sælerne opholder sig, men ud for Blåvandshuk, synes der fra luften at 

være en kraftig brænding på nogle af de steder, hvor sælerne observeres. Foretrækker sælerne at gå på land hvor sø 

og brænding er moderat, eller vil sælerne kunne bruge en ellers ideel og fredelig strand, hvis den ligger eksponeret 

for sø? Svaret kendes så vidt vides endnu ikke. 

Ad 6. Reservater & Ad. 7. forstyrrelser (land, vand, i luften), Antropogene påvirkninger 

Sælernes fordeling i Vadehavet bør endelig evalueres i forhold til reservater og til antropogene forstyrrelser.  

Bankernes ”interne” popularitet 

Hvis de enkelte banker har en maksimumskapacitet hvad angår antallet af sæler, kan man forestille sig, at sælernes 

fordeling på de enkelte banker som funktion af bestandsstørrelsen vil afsløre, at de populære banker først fyldes op, 

hvorefter de mindre populære banker tages i brug. Det modsatte vil være hvis de enkelte bankers procentuelle andel 

af bestandsstørrelsen ikke er afhængig af sidstnævnte. 

 

Materialer og metode 
Vadehavet 

Det danske Vadehav strækker sig fra bunden af Ho Bugt i nord til grænsen mellem Danmark og Tyskland i syd, og 

dækker i alt ca. 850 km2. Med det formål, at gøre flytællingerne mere pålidelige og mindre fejlbehæftede, hvad 

angår den delmængde af vadehavet og sælbestanden, som hele moniteringen er rettet imod, valgte vi at lade 

moniteringsområdet udvide til også at omfatte den del af det tyske vadehav, som ligger nord for 

jernbanedæmningen mellem fastlandet og øen Sild. 
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Vadehavet, som ovenfor afgrænset, er naturligt delt på fire afsnit med til- og afvanding fra de fire hovedløb*) som de 

efterfølgende vil blive benævnt efter. Fra nord: Grådyb (mellem Skallingen og Fanø), Knudedyb (mellem Fanø og 

Mandø), Juvre Dyb (mellem Mandø og Rømø) og Lister Dyb (mellem Rømø og Sild). De fire hovedbassiner er abiotisk 

forskellige især hvad angår areal, tidevandsamplitude og trafikpåvirkning, hvor især den sidste parameter må 

formodes at have stor betydning for sælerne. Grådyb er klart det mest trafikerede område og Juvre Dyb det mindst 

påvirkede af skibstrafik.  Derimod er der kun få data og registreringer – om nogen over hovedet – af de fire 

hoveddybs biotiske forskelligheder, hvad angår biomasse og artsfordeling.  

*) Evt. kan man inddele Vadehavet i 5 dyb, hvis man opfatter Galgedyb som et selvstændigt dyb – herom senere. 

Det må formodes, at for en sæl er det vigtigere at forholde sig til det vertikale vadehav end det horisontale. Det 

horisontale er blot et spørgsmål om afstande, men kan selvfølgelig også være et spørgsmål om plads på de 

langstrakte sandbanker langs løbene, men vertikalt kan Vadehavsområdet – ”set med sæløjne” - inddeles i fire 

zoner:  

1. De land- eller øfaste strande 

2. Højsandene 

3. Vaderne 

4. Dybene, prielerne og loerne 

Ad. 1 De land- eller øfaste strande 

Det kan være vanskeligt at adskille ”strande” fra ”højsande”. Sædvanligvis vil man sige at en strand er en landfast 

overgang fra bevokset højt land til vand, mens et højsande er et ubevokset sandområde i vadehavet som ved 

gennemsnitshøjvande ikke er landfast. Ud fra denne definition vil den eneste strand i det danske vadehav, hvorpå 

der opholder sig sæler, være Bollertstranden på Rømøs nordende, der ligger ca. to kilometer fra bevokset land. *) 

Bollert er i øvrigt speciel i Vadehavet, da et er den eneste landfaste strand, hvor der ikke forstyrrelser fra gående 

eller kørende, da det er et lukket militært skydeområde, som anvendes især i forbindelse med luft til jord 

skydninger. 

*) I den tyske del af Vadehavet findes én landfast sælbanke i Köningshaven på østsiden af øen Silds nordspids. Denne 

banke er også landfast med Sild ved Højvande, men adgangsforbud i området, beskytter sælerne her mod 

forstyrrelser. 

Ad 2. Højsandene 

I Grådybområdet var Søren Jessens Sand indtil 1970erne et højsande, der var afskåret fra Fanø af en dyb rende, hvor 

kutterne fra Esbjerg kunne skyde genvej igennem, når de skulle fiske i den sydlige del af Nordsøen. Tidligere var 

nordbredden af dette sand ud mod Grådyb et ret øde sted, da adgangen fra Fanø som nævnt var ret vanskelig og 

upålidelig, men i dag er sandet vokset sammen med Fanø, og den mellemliggende rende Hamborg Dyb er til dels 

fyldt op med sediment. Indtil primo 1980erne kunne der ses sæler på Søren Jessens Sand, men efterhånden som 

forstyrrelser fra strandgæster på denne banke er blevet mere hyppige og samtidig med, at Langli Sand på modsatte 

bred af Grådyb er blevet både højere og større, er sælerne flyttet den godt halve sømil over på modsatte side af 

Grådyb. 

I Knudedyb ligger yderst på nordsiden et stort tilsyneladende stabilt højsande med navnet Langjord, mens der i 

løbets yderende på sydsiden i nogle år og i andre ikke findes højsande med ret stejle kanter. Sydbredden af 

Knudedyb er topografisk meget ustabil. Også øst for Langjord på Peter Meiers Sand findes områder, der er tørre ved 
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normalt højvande således, at der også af og til yngler fugle på banken, men på lokaliteten er der ikke i tælleperioden 

blevet observeret sæler her. Ændringerne i løbene i Galgedyb-området skabte i midten af 1990erne et stejlkantet 

højsande små to kilometer sydvest for Fanø på nordsiden af det seks kvadratkilometer store Langjord. (Se foto under 

Langjordsafsnittet på side zz.) 

Flakstjerten nordvest for Mandø var indtil sidste halvdel af 1980erne et højsande med op til 150 spættede sæler, 

men i løbet af en kort årrække, blev sandbanken nedbrudt, ligesom renden mellem Flakstjerten og Mandø flak 

sandede til. Mandø Gyde, der ifølge nyeste søkort har en vanddybde på over 10 meter kan i dag passeres gående ved 

lavvande med vandet til knæhøjde.  

Hvad Juvre Dyb angår, er der sikkert også sket store topografiske ændringer her, men da forfatternes kendskab til 

området er ret sporadisk og mangelfuldt kan vi ikke dokumentere forskydninger her. Kun kan vi se, at der er store 

uoverensstemmelser mellem søkortets oplysninger om render og sandes placering og størrelse ved dybets udløb i 

havet, og de erfaringer vi selv har gjort i forbindelse med sejlads i området, og flyvninger derover. 

I Listerdybområdet lå indtil sidst i 1990erne en stor og høj sandbanke kaldet ”Lammelæger” ca. tre kilometer 

sydvest for sydkysten af Rømø, men denne er i dag helt forsvundet. Længere inde i tidevandsbassinet lå tidligere den 

lave marskø Jordsand, (der var beboet indtil 1xxx), men her forsvandt de sidste græsstrå i vinteren 200x. I 

umiddelbar nærhed af denne øs tidligere placeringen findes i dag et højsande med rugende mågefugle, men da 

afstanden fra dette sand til dybt vand er et sted mellem 600 og 700 meter, har denne banke ikke i tælleperioden 

været anvendt af sælerne. 

Ad. 3 Vaderne 

Det område, der ligger mellem normalt højvande og normalt lavvande er tilsyneladende det mest interessante for 

sælerne. Disse områder består dels af vidtstrakte højproduktive vadeflader, som på grund af afstanden til dybt vand 

ikke er attraktive for sælerne som hvilepladser ved lavvande, men især – og med bemærkelsesværdige undtagelser - 

på de pladser, hvor fladerne med en passende stejlhed går over i vanddækkede prieler og dyb, finder vi sælerne 

rastende ved lavvande. 

Ad. 4 Dybene, prielerne og loerne 

Dybene, prielerne og loerne er sælernes ”transportkorridorer” – i hvert fald ved lavvande. Om sælerne svømmer ind 

over de vanddækkede vadeflader ved højvande er uvist, ligeså er det uvist i hvor høj grad sælerne fouragerer i disse 

konstant vanddækkede løb. Dog træffer man ofte, når man sejler i vadehavet, sæler i disse render langt fra kendte 

liggepladser. 

Farver og kontraster i Vadehavet 

Fra luften kan det være vanskeligt at adskille landskabets former på grund af de ringe kontraster. Under nogle 

meteorologiske forhold (overskyet vejr), kan det være vanskeligt at adskille de forskellige landskabselementer, og 

især ved de lavtliggende vandtrukne pladser kan det være vanskeligt at erkende overgangen fra vand til land.  
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Ved de lavtliggende sælbanker kan vandkanten være meget vanskelig at se (80 Westerland NØ) 

 

Højsandene er naturligvis lyse, da de oftest består af konstant tørt sand, mens vadebankerne enten kan være ”lyse 

sælbanker”, der ligger høje og stejle ud til renderne i dybenes ydre dele eller det kan være ”sorte sælbanker”, der er 

flade og lave, og oftest ligger i den indre del af Vadehavet.   

Sælbanken ”30 Jørgens Lo” i Knudedyb vist herunder er lidt af begge dele. Bankens østlige del ligger lavt og er mørk, 

mens den vestlige del er en typisk lys banke med en stejl kant ud til loen.  
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Mørk og lys sælbanke. Bemærk forskellene i sælernes afstande fra vandkanten på de to bankehalvdele  

 

Vadehavets fysik fra Ho Bugt til Hindenburgdæmningen kan kort beskrives i følgende skema: 

 Grådyb Knudedyb Juvre Dyb Lister Dyb Total 

Areal ? ? ? ? ? 

Heraf højsande ? ? ? ? ? 

Vader ? ? ? ? ? 

Vandfyldte dyb og 

render 

? ? ? ? ? 

Tidevandsamplitude ? ? ? ?  

Havne og trafik Esbjerg Havn 

med 

Esbjerg rampe 

Nordby Havn 

Hjerting Rampe 

Varde 

Ribe Skibbro 

Kammerslusen 

(Sønderho) 

Ingen faste 

bådpladser 

List 

Havneby 

Munkmarsch 

Højer 
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Måske er skemaet uden relevans, da de fire øverste rækker handler om arealer – noget todimensionelt - mens 

sælernes opfattelse er éndimensionel en kant/eller linje at ligge på. 

Udenfor det egentlige Vadehavsområde findes der periodevis sæler på land på sandflakkene ud for Blåvandshuk. Det 

højeste antal sæler talt på denne banke observeret fra fly i tælleperioden er 72 dyr i 1994. I 1999 observerede den 

lokale naturvejleder 86 sæler ud for Blåvandshuk. Flytællinger af sælerne ved Blåvandshuk har været meget 

sporadisk, dels på grund af lokalitetens lidt afsides placering og oftest på grund af flyveforbud*) i området, der ligger 

på kanten af et stort militært øvelsesområde. Tællingerne fra Blåvandshuk indgår derfor ikke i de statistiske 

udregninger i dette kapitel. 

*) En enkelt gang fik vi dog lov til at flyve ind i området, hvis vi holdt os over 700 fod, for så ’kunne de jo skyde ind 

under os’. Vi takkede venligst nej til tilbuddet.   

 

Sælerne 

Den spættede sæl findes i 5 – 6 underarter langs de fleste tempererede eller kolde kyster på de nordlige halvkugle, 

og det er den underart, der har det videnskabelige navn phoca vitulina vitulina, som træffes i det nordøstatlantiske 

område, og dermed også i Vadehavet. 

Den største forskel på den spættede sæl og de ca. 30 andre øvrige sælarter i verden er, at dens unge normalt bliver 

født uden ungepels, men med den voksne korthårede pels. Dette forklares traditionelt med, at den spættede sæl er 

specielt tilpasset tidevandsområder, og derfor ikke har fordel af den langhårede hvide eller grå meget finhårede 

lanugopels.  

I forstertilstanden er den 

spættede sælunge dækket 

med hår, men pelsen fældes 

inden fødslen, selv om man af 

og til ser nyfødte unger af 

spættet sæl med hel eller 

delvis hvid uldpels. Disse 

sælunger anses normalt for at 

være for tidligt fødte eller for 

at være genetiske varianter.  

For sælarter, der har mulighed 

for at yngle på is eller strande 

og klipper, der ikke 

overskylles, er det en fordel, 

at ungen i den korte 

dieperiode holdes varm af en 
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stor, tør og ulden pels, men for en sælunge, der måske på grund af tidevandet tvinges til at svømme får timer efter 

fødslen, er denne pels til ringe nytte i vandet, og formodentlig mere til besvær. Derfor taber den spættede sælunge 

sin ungepels inden fødslen. 

Gråsælen, der yngler i vinterhalvåret, og som muligvis er begyndt at yngle i det danske Vadehav, føder sin unge med 

lanugopels, og synes derfor knap så egnet til at anvende vadehavet som delhabitat i forbindelse med fødsel og 

diegivning. 

Tælling af sæler 

Hvis man skulle vide, hvor mange sæler der var tilknyttet Vadehavet, ville det ideelle selvfølgelig være at jage dem på 

land – alle sammen – én gang om året, lægge sig hanner, hunner og unger for sig og gråsælerne et helt andet sted, 

og så tælle dem op. Og så helst give dem et lille strint med farvespray, når de var blevet talte, for at undgå 

dobbelttællinger. 

Den ringeste måde at få kendskab til sælernes udbredelse og antal vil være at sidde ved sin telefon, og vente på, at 

folk ringede og fortalte, at de tilfældigvis havde set en eller flere sæler dette eller hint sted. 

Valøren af vore tællinger ligger et eller andet sted imellem disse to yderpunkter. Vi tager ud med det formål at tælle 

dem – så godt vi kan. 

Jage alle sæler på land kan vi ikke, men heldigvis er vi ikke så uheldigt stillede, som de personer, der skal tælle hvaler, 

der i det meste af deres levende tid, opholder sig skjult under havoverfladen. Sælerne skal heldigvis på land, og her 

har vi mulighed for at tælle dem. Dels fra land, dels fra båd og dels fra luften. Hver af de tre metoder har fordele og 

ulemper: 

 

Set og 

talt fra: 

Fordele Ulemper 

Land På ”trygge” banker som ”37 Langjord 

Nord” ved Galgedyb, kan man komme 

meget tæt på dyrene (se neden viste 

foto), således at der kan skelnes mellem 

art, alder og ofte køn, ligesom eventuelle 

sår eller skindlæsioner ses. 

God tid til at foretage observationer. 

Observationer kan foretages med kikkert 

og teleskop. 

Ikke anvendeligt at nærme sig sælerne fra 

landsiden, da man dels sjældent kan se dem på 

grund af bankens modsat skrånende topografi 

(tegning), og dels da man meget nemt skræmmer 

dem i vandet. 

Sæler på en banke kan skygge for hinanden, 

således at kun kan se ”1. række”. 

Kun de banker, hvor man har mulighed for at se 

sælernes forside (Langjord, Jørgens Lo) kan 

anvendes. 

Der er kun meget få banker i Vadehavet, som kan 

besøges fra over land ved lavvande, og man har 

oftest kun mulighed for at besøge én banke pr. 

lavvande. 

Vand På ”trygge” banker som ”Langli Sand”, Kun meget få banker i Vadehavet, som det med 
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kan man komme meget tæt på dyrene, 

således at der kan skelnes mellem art, 

alder og ofte køn, ligesom eventuelle sår 

eller skindlæsioner ses. 

Sælerne ses fra den stejle side af banken, 

hvilket giver et betydeligt bedre overblik 

end ved at se dem fra landsiden. 

Forholdsvis god tid til at foretage 

observationer 

almindelig sejlhastighed er muligt at besøge under 

en vandtid.  

Der er meget få ”vandtrygge” sælbanker i 

Vadehavet. Vi har kun sikker kendskab til ”10 Langli 

Sand”. Evt. er Havneby og Königshafen også 

vandtrygge banker (SealWatching)  

Sæler på en banke kan skygge for hinanden. 

 

Fly Stort område kan tælles på ét lavvande. 

Formodentlig et statistisk bedre 

materiale, end hvis de forskellige banker 

bliver talt på forskellige datoer. Risiko for 

dobbelttællinger af samme individer er 

minimal. 

Sæler på en banke kan ikke skygge for 

hinanden. 

Muligt at overskue et stort areal på 

engang, og sikre at ingen sæler bliver 

overset. 

Muligt af registrere sælernes 

liggetopografi. 

Vanskeligt at tælle alle dyr under en forbiflyvning 

med en GS på 60 miles, hvorfor godt og 

højopløseligt fotoudstyr er nødvendigt.  

Vanskeligt på fotos, at adskille spættede sæler og 

hunner af gråsæler. 

 

 
Langjord N” set fra Galgerev SW for Fanø. Bemærk at sælerne er upåvirkede af vadevandrerne på nordsiden af 

Galgedyb  
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En sidste mulighed kunne være at tælle sælerne til havs, som når man tæller hvaler, men denne metode har endnu – 

så vidt vides – endnu kun været anvendt som biprodukt af SCANS-tællingerne fra fly.  

Uanset om tællingen foregår fra land, båd eller fra fly er der altid en række fejlkilder, som dels er hæftet til den eller 

de personer, der observerer, til dyrets levested og til selve dyret og dets adfærd. 

De tællinger, vi har tilvejebragt gennem små 30 års flyvninger på således opfattes som ”indekser” eller ”relative 

tilstedeværelser”. Altså: det faktiske antal sæler tilknyttet Vadehavet (N) er lig vores tælling (Nx) gange en faktor (k), 

som vi forudsætter, er konstant fra år til år indenfor de forskellige årstider, N = k x Nx..  

K er ikke konstant. Den er bestemt af mange forhold, som vist i skemaet.  

 Fejlkilder 

Observatøren Observatørens erfaring og dygtighed samt 

ændringer i denne. *) 

Miljøet/habitaten Ændringer i habitaten, **) 

er synlige i Vadehavet (f.eks. ændringer i topografi) 

er usynlige i Nordsøen (f.eks. ændrede 

fourageringsmuligheder) 

Dyrenes og deres adfærd Ændringer i flugtdistancer og hermed medførte 

ændringer i liggepladsvalg og i liggehyppighed ***) 

*) 

Ud fra egen erfaringer ved vi, at vi med årene er blevet betydelig bedre til at spotte sæler – uanset fra hvilken vinkel 

de ses, eller hvor de ligger. Fænomenet er almindelig kendt hos os alle, der færdes i naturen. Nogle – især jægere – 

har ”rådyrøjne”, de kan spotte et rådyr i skovkanten på stor afstand, nogle har ”ravøjne” og kan spotte et lille stykke 

rav på stranden længe før os andre, og for  eget vedkommende ser vi som regel marsvin på havet længe før de andre 

ombord.  

Skulle vi alene ud fra egne observationer af marsvin i indre danske farvande anslå bestandens udvikling, ville vi mene 

at den var firedoblet, i den tid, vi har sejlet. Den er den ikke, men vi er blevet måske fire gange bedre til at spotte 

dem. 

**) 

Et grelt eksempel på at ændringer i miljøet kan skabe store ændringer i tællingerne, kommer fra et fældet 

skovområde i Sydamerika, hvor man ønskede løbende at registrere antallet af et bestemt lille pattedyr. Indekset for 

bestanden faldt i løbet af nogle år, men dette skyldtes ikke af dyret var blevet decimeret i antal, men at skoven var 

vokset op, så det blev vanskeligere at tælle den. 

I Vadehavet har vi ikke disse problemer med at sælerne kan gemme sig, og når vi gennemfører en 2-timers flytælling 

over de ca. 850km2 store område, er vi rimelig sikker på, at samtlige sæler, der ligger på land på et tidspunkt hvor vi 

er indenfor en afstand på 2 sømil tælles med. 

Om sælernes tilstedeværelser i havet ved vi ikke så meget, og man kunne sagtens forestille sig at ændringer i 

havmiljøet, ville medføre store ændringer for vores konstant (k). En ændring i afstanden fra liggeplads i Vadehavet til 

fourageringsområde i Nordsøen ville sikkert influere på (k). Hvis sælerne fik kortere til fourageringsplads, ville de have 
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mulighed for at anvende mere tid på land og (k) ville i så tilfælde falde, og omvendt hvis de skulle bruge længere tid 

til havs, kunne (k) stige. 

***) 

Ændringer i sælernes adfærd vil også påvirke vores tællinger. Måske vil sælerne på grund af ændret flugtdistance 

tilbringe længere tid på land end tidligere og (k) falder, eller måske ville de begynde at opsøge andre ligge og 

rastepladser - (k) stiger. 

Identifikation af art under sæltællinger fra fly 

De arter, det som sagt vil være relevant at søge identificeret og adskilt under en tælling fra fly, er spættet sæl og 

gråsæl. Klapmyds, grønlandssæl og ringsæl er enkelte gange rapporteret fra Vadehavet, men så sjældent, at det ikke 

ville være opportunt at gøre sig anstrengelser for at screene for disse arter. En adult grønlandssæl vi sandsynligvis 

blive opdaget fra luften på grund af pelsens karakteristiske farvetegning, men en juvenil eller subadult vil ikke kunne 

adskilles fra de spættede sæler fra et fly i over 500’ højde. Ligeså med klapmydser, mens man ikke ville have nogen 

som helst mulighed for at adskille ringsæl og spættet sæl fra luften. 

Brug af kikkert er normalt vanskeligt på grund af flyets ofte urolige bevægelser, og da en evt. kikkertassisteret 

artsidentifikation skal foregå under forbiflyvningen, hvor flyet er tættest på, og netop i denne korte periode er 

sidevinduet åbent for at muliggøre fotograferingen. Turbulensen fra den indstrømmende luft i kabinen, gør det ikke 

muligt på bagsædet at holde en kikkert stille. 

Artsidentifikationen i forbindelse med tællinger fra fly foretages dels af bagsædeassistenten under selve 

forbiflyvningen og dels under det efterfølgende studium af fotos.  Under selve forbiflyvningen vil man se sælerne i 

forskellige vinkler, og måske viser et af dyrene en særlig profil et kort sekund, som ikke kommer med på billederne. 

Størrelse 

Hos gråsæler er der kønsdimorfi, hvor de voksne hanner tydeligvis er større end hunsælerne. I litteraturen er hun-

gråsælerne angivet med en største vægt på xxx kg, mens hannerne kan veje op til ccc kg. Voksne han-gråsæler er 

således de eneste, der kan identificeres alene ud fra størrelsen i forhold til de andre dyr på banken. Alene vurderet 

ud fra størrelsen synes han- og hun spættede sæler samt hungråsæler at udgøre en ensartet gruppe. Hos de 

spættede sæler er hannerne lidt større og robust udseende end hunsælerne, men ikke i en sådan grad, at det er 

muligt at kønsbestemme ud fra denne parameter fra luften. I øvrigt varierer hunnernes vægt meget i løbet af året på 

grund af fødsel og vægttab i forbindelse med diegivning. 

Farve/mønster 

Hos gråsælerne er der desuden kønsdimorfi, hvad angår pelsens farve. Denne forskel ses bedst om foråret / i 

forsommeren lige efter at gråsælerne har fældet. Her er der tydelig tendens til, at hannerne er mørkere end 

hunnerne - ‘hunnerne er lyse med mørke pletter og hannerne er mørke med lyse pletter’.  Både spættede sæler og 

gråsæler er spættede i pelsen, men gråsælernes pletter er større end de spættede sælers, ligesom pelsen, når 

sælerne ligger tørt, virker mere ulden hos gråsælerne end hos de spættede sæler.  

Adfærd 

I Vadehavet ligger de spættede sæler og gråsælerne på de samme sandbanker, men oftest ligger gråsælerne i en 

gruppe for sig, med en lidt større afstand til de spættede sæler, end den ellers normale indbyrdes individafstand. 

Lokalitet 

Gråsælerne i Vadehavet holder til på de yderste og vestligste banker, og kun sjældent er de observeret på de på de 
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inderste banker, og indtil nu er de ikke observeret sammen med ynglende spættede sæler. Ligeledes er der heller 

ikke indtil nu i den danske del af Vadehavet observeret banker med kun gråsæler. 

 

Identifikation fra fly af unger  

Spættede sæler 

Den selvfølgelige forudsætning for at kunne estimere bestandens ungeandel, som er et udtryk/mål/indeks for 

bestandens bonitet eller robusthed, er at kunne anslå antallet af unger i forhold til alle talte i en ynglesæson rimeligt 

sikkert. Dette kræver øvelse, men der er gennemgående træk, der kan anvendes til hjælp.  

Lokalitet, ynglebanke 

Ud fra erfaring ved vi, at sandsynligheden for at observere unger er afhængig af hvilken banke, det drejer sig om. 

Nogle banker i vadehavet har traditionelt en stor ungeandel i ynglesæsonen, mens der på andre banker kun 

optræder få unger. Dette gør det muligt at koncentrere sig om disse banker – måske med en ekstra flyverunde. 

Tidspunkter 

De spættede sæler i den danske del af vadehavet begynder at yngle omkring Sct. Hans, og det er kun fra denne dato 

og ca. 8 – 10 uger frem, det er muligt at tælle ungerne fra fly. I resten af året kan det ikke lade sig gøre, da 

fravænnede 1. års unger er meget vanskelige fra luften at skelne fra andre unger.  

Placering i forhold til hunnen 

Ganske naturligt ligger ungen altid tæt på hunsælen, og aldrig i større afstand end x meter. Ofte er ungen orienteret 

vinkelret på hunsælen, som er placeringen i forbindelse med dieningen. 

Størrelse af dyret 

I begyndelsen af yngleperioden er ungen betydeligt mindre end de øvrige sæler på banken og kan på denne måde 

diskrimineres, men sidst på ynglesæsonen kan ungen nemt opnå en vægt og størrelse svarende til en et eller to år 

gammel sæl.  

Pelsfarve 

På det tidspunkt, hvor ungerne af spættede sæler bliver født i Vadehavet, er de juvenile, subadulte og voksne sæler 

sidst i deres ”pelsperiode” og derfor ret ”falmede” i farverne. Ungernes pels er derimod – ganske selvfølgeligt – nye 

og derfor ”ublegede” og mørke kontrastrige. På grund af denne ublegede pelsfarve er det derfor en god støtte til 

adskillelse af de nyfødte unger i forhold til de ældre dyr, at de nyfødte er betydeligt mere mørke i pelsfarve. Senere 

på sommeren begynder de juvenile, subadulte og adulte sæler at fælde, med de juvenile først, hvilket gør 

ungebestemmelsen vanskelig da farveforskellen på en nyfødt unge og en et-års unge er ringe. 

 

Værktøjet 
Flytype 

I forbindelse med Sælariets flytællinger er der benyttet et 4-sædes énmotoret fly af typen ”Cessna 172”. Flytypen, 

der er et af de mest udbredte fly i Danmark til privatflyvning, fotoflyvning m.v., er et højvinge-fly med god stabilitet 

ved lav hastighed og en relativ lav stallhastighed (33 og 44 knob henholdsvis med og uden flaps) og er derfor 
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velegnet til observationsopgaver, hvor ønsket er at flyve langsomt og stabilt. Stallhastigheden er populært sagt den 

laveste hastig flyet kan flyve med ”uden at falde ned”, og som fotograf og observatør er man selvfølgelig interesseret 

i at flyve så langsomt som muligt uden at overskride nedre fartgrænse. Højvingedesignet giver et ideelt observations- 

og fotofelt skråt nedad til siden, kun afbrudt af den uundgåelige vingestræber samt de ikke-optrækkelige 

landingshjul. 

Selvfølgelig er et lille fly meget følsom overfor turbulens og termik, men begge former for forstyrrelser giver sjældent 

problemer (bortset fra passagerernes luftsyge), og over Vadehavet mærker man straks begge uroligheder blive 

reduceret, når man kort efter start passerer kystlinjen og kommer ud over det fuldstændig plane og rimeligt 

temperaturegale Vadehav. 

I enkelte tilfælde har storesøsteren ”Cessna 182” været anvendt til flyvningen, der som eneste ufordel i forhold til 

”172-eren” har stallhastigheden, der er noget højere (49 knob med flaps). Stallhastigheden relaterer sig selvfølgelig 

til flyets airspeed (fart gennem luften) og i øvrigt bør man være opmærksom på at mod- eller medvind har en 

selvfølgelig og stor indflydelse på groundspeed (farten over jorden/vandet). Er det muligt at nærme sig sælbanken i 

en modvind på 10 m/s (20 knob) kan man få groundspeed (forbiflyvningsfarten i forhold til jorden) helt ned på 20 

knob svarende til 37 km i timen, hvilket giver ideelle muligheder for både at fotografere og observere.  

I en periode fra 19xx – 19zz undersøgte vi mulighederne for ved hjælp af lodfotos af sælerne på bankerne, at udlede 

data om bankekvalitet ud fra sælernes placeringer og interne afstande, samt evt. ved opmålinger på disse orthofotos 

at kunne aldersgruppere dyrene. Bankerne med sælerne skulle fotograferes lodret ned, så derfor var det nødvendigt 

at flyet blev forsynet med et hul i bunden. Dette hul i skroget blev placeret i bagbord side – lige bag pilotsædet, men 

på grund af de store krav til præcis navigation og styring, hvor især afdriften for vind – samt kompensationen for 

disse, med uundgåelig krængninger - gav problemer, var det nødvendigt med en person liggende på det hårde og 

kantede kabinegulv til at følge med i kameraets søger. Da eksperimenterne foregik før indførelsen af GPS-

navigationssystemet, måtte navigationen – udover selvfølgelig den visuelle navigation – benytte sig af de 

eksisterende systemer, som dengang var VOR-stationer med DME (VOR stationen giver den misvisende pejling til en 

sendemast og DME-applikationen fortæller afstanden). Systemet fungerer udmærket for fly, der blot skal følge en 

fastlagt rute og ændre kurs over sendemasten, men det var alt for unøjagtigt til vores formål. Forsøgene med lodfoto 

stoppede naturligt, da Cessna’en, der havde opnået det specielle luftdygtighedsbevis med tilladelse til at flyve rundt 

med hul i bunden, faldt ned og totalhavarerede i 1988. 

Der har fra forskellig side været foreslået at anvende helikoptere i forbindelse med sæltællinger, men uden at have 

nøjere kendskab til dette fartøjs egenskaber, må forslaget lades ligge, dels da helikoptere støjer væsentlig mere end 

et propelfly og dels på grund af timebetalingen. Vi har ikke kendskab til, at man blandt vore kolleger i udlandet 

nogen steds anvender helikoptere i forbindelse med sælmonitering. Helikoptere har dog været anvendt i 

Storbritannien i forbindelse med sælundersøgelser i The Wash, men så vidt vides ikke siden 198x, hvor en maskine 

faldt ned og hvor to af vore nære kollegaer Bill Vaugham og H. E. Drescher fra henholdsvis England og Tyskland var 

blandt de dræbte. 

Flyveplads 

Som hovedregel har vi anvendt Esbjerg Lufthavn som start- og landingssted i forbindelse med sæltællingerne over 

Vadehavet, men i hele 1994 anvendte vi en græsmark ved Løjtved i Sønderjylland som ”lufthavn”, og enkelte gange 

er Tønder Flyveplads blevet benyttet som afgangs- og ankomstlufthavn. Den benyttede start- og landingsplads har 

været bestemmende for start og stop for selve flyveruten, men har ellers ingen indflydelse på datatype eller 

datakvalitet. 
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Pilot 

Sæltælling fra fly stiller særlige krav til piloten. Dels skal der flyves langsomt, men ikke for tæt på stallhastigheden, og 

dels skal der hele tiden korrigeres meget præcist for afdrift for vinden, når en serie fotooptagelser med overlap skal 

tages af en langstrakt banke. Yderligere er kravet til piloten at han/hun skal flyve med så lidt motorstøj som muligt, 

og helst svæveglide forbi banken med motoren i tomgang. Da udbuddet af certificerede flyselskaber i Sydvestjylland 

har været ret begrænset, har vi ofte måttet benytte os af selskaber, der især bruger unge og nyuddannede piloter og 

med ret stor udskiftning. Dette har medvirket, at vi ofte har fløjet med piloter, der ikke var rutinerede i 

moniteringsflyvning og slet ikke fortrolige med Vadehavets geografi. En flytælling med en ny pilot betyder gerne en 

forlængelse af turen med ½ time. 

Sikkerhed 

At flyve i lav højde med lav hastighed med et énmotores fly ikke optimalt set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. 

Hvis flyets motor sætter ud i en højde på f.eks. 500’, er der kun meget kort tid til for piloten, at forsøge genstart eller 

til at udse sig et egnet landingssted. ”Cessna 172” har et glidetal på 1:9-10, så landingsstedet skal ligge indenfor en 

afstand af max 5.000’ svarende til ca.1½ km – krængninger og vendinger under nedstigningen vil dog reducere 

denne rækkevidde. Sagens alvor blev tydeligt demonstreret i januar 1997 hvor det ”Cessna 172”, som vi normalt 

benyttede til vore sæltællinger, faldt ned og havarerede i Vadehavet sydvest for Højer, med to ornitologer – foruden 

piloten – ombord. At alle tre overlevede styrtet, det X timer lange ophold ovenpå flyets vinge og den efterfølgende X 

km lange spadseretur gennem vand og isskosser ind til land i vintermørket må tilskrives de to ornitologers 

koldblodighed og store kendskab til Vadehavets topografi og hydrologi.  Især på grund af ansvarsvedrørende 

uregelmæssigheder og uoverensstemmelser i forbindelse med denne hændelse bliver der i dag inden hver flyvning 

afleveret en flyveplan til lufthavnens flyveledelse, med en skitse over den planlagte rute, ligesom flyvninger hvor 

havtemperaturen er under 9oC gennemføres iført overlevelsesdragt.   

Observatør og medobservatør 

Samtlige flytællinger af sæler udført af Fiskeri- og Søfartsmuseet op til og med 2007 er – som tidligere nævnt - blevet 

udført med enten Svend Tougaard eller Thyge Jensen som observatør/medobservatør.  

Antal Observatør Medobservatør (bagsæde) Gæst (97 registrerede) 

48 Svend Tougaard  Thyge Jensen  Evt. gæst 

92 Svend Tougaard Gæst Evt. gæst 

46 Thyge Jensen Gæst Evt. gæst 

 

Hvorledes bemandingen har været på flyvningerne fremgår af skemaet. De 97 registrerede gæster omfatter museets 

øvrige medarbejdere, personer med faglig eller anden tilknytning til Vadehavet samt familie venner og bekendte. 

Kvaliteten af de tællinger, der er foretaget med en ikke-trænet person som medobservatør, menes ikke væsentlig 

forringet i forhold til togter med to trænede observatører. Dog kan tidsforbruget for en tælling forøges ved kun én 

observatør, da det kan være nødvendigt at flyve ekstra runder, for at sikre sig, at ingen sæler overses. 

Da vi efter få år - først i 1980erne - var fortrolige med positionerne for sælernes liggepladser i Vadehavet, blev disse 

overfløjet rutinemæssig hvis muligt under hver tælling, men enkeltindivider, der ligger på unormale lokaliteter 

styrbords side af flyet under turen, overses eventuelt. 
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Meteorologiske og hydrologiske planlægningsdata 

De meteorologiske og hydrologiske informationer, der danner baggrund for beslutning om samt planlægning af 

flytællingerne, er blevet væsentlig forbedret både i omfang og i kvalitet siden sæl-flyvningernes start først i 80erne. I 

de første år var det kun praktisk muligt at tage aktuelle vejrmeldinger og observationer på radioens AM-sender, eller 

på telefonen, og den aktuelle vandstand kunne man få oplyst aktuelt, men uden prognose, ved at telefonere til en af 

de automatiske vandstandsmålere, der er placeret langs Vadehavskysten. Siden Internettets fremkomst har det 

været muligt successivt at få flere og flere både meteorologiske og hydrologiske informationer, der dels har kunnet 

anvendes i planlægningen, dels efterfølgende har kunnet kobles på tælledata. Især har vandstandsprognoserne fra 

DMI været til stor nytte. 

De meteorologiske data, der er registreret i forbindelse med de aktuelle sæltællinger, er de informationer, der gives 

af flyvelederen umiddelbart inden start. Der bliver fra tårnet oplyst om vindens retning og styrke, temperatur og 

lufttrykket ved havets overflade (QNH). Sidstnævnte information alene nødvendig for piloten for at kunne kalibrere 

flyets højdemåler, mens vindens retning og styrke har stor betydning for hvor grænsen mellem vådt og tørt i 

Vadehavet aktuelt befinder sig. 

Foto og track-registreringsudstyr 

Da antallet af sæler på de enkelte banker gerne overstiger det man kan nå at tælle i løbet af en forbiflyvningen, 

bliver alle sælbanker fotograferet med et enkelt foto for de mindste pladser op til 20 fotos for de største (”37 

Langjord N” se billedserie længere nede). Fotoserien for de store banker tages på en sådan måde, at der er overlap 

mellem de enkelte billeder, således at nogle af dyrene eller artefakter kan genkendes på to billeder. Fotografering af 

bankerne er endvidere forudsætningen for senere i fred og ro – ud fra forstørrede fotos – sikkert at kunne 

identificere eventuelle unger samt gråsæler. 
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”37 Langjord N” kræver mindst 19 billeder med overlap samt et oversigtsbillede. I alt 790 spættedes sæler  

I perioden indtil XXXX blev billederne af sælbankerne taget med analogt fotoudstyr og farvedias, og siden 200x er 

alle fotos digitale. 

Bestemmelsen og identifikationen af sælbankerne foregik i de første år – indtil indførelsen af GPS - rent visuelt. 

Flyvningerne foregik så vidt muligt under sigtforhold, der altid gav landsigt, og dermed mulighed for sikre pejlinger. 

Planlægning og forløb 

Det astronomiske høj- og lavvande – med tidspunkter og vandstande - er tabellagt mange år i fremtiden, men i 

Vadehavsområdet er den endelige vandstand meget afhængig af de meteorologiske forhold. Tidspunktet for en 

tælling kan således planlægges ud fra den astronomiske tidevandskalender, således at lysforhold og forventet 

vandstand forventes at blive optimale, men den endelige vandstand kan man først få en idé om, når datoen for den 

aftalte flyvning nærmer sig. Derfor checkes vejrmeldingerne og vandstandsprognoserne flere gange i dagene op til 

tællingen. 

Inden da er der truffet aftale med et flyselskab, ligesom skydeområdet på Rømø er kontaktet, for at sikre, at det er 

muligt at flyve ind i det 50 km2 store militære øvelsesområde. 

Inden afgang fra lufthavnen i Esbjerg afleveres en skriftlig flyveplan, og ved havtemperaturer under 9o C iføres 

overlevelsesdragt. Flyveruten over Vadehavet behøver ikke nødvendigvis at være den samme fra gang til gang – blot 

alle banker besøges, mens de er tørlagte, men normalt vil ruten forløbe, som det fremgår af nedenstående kort 

(Esbjerg, Mandø, Rømø, Listerdyb, Rømø, Mandø, Fanø, Hobo Dyb samt evt. Blåvandshuk) 
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Den gennemførte flyverute kan afvige fra den 

planlagte, da det kan ske, at flyet på grund af sidevind 

driver væk fra eller ind over banken, således at 

fotooptagelser umuliggøres. I sådanne tilfælde må der 

foretages en runde ekstra og et nyt forsøg. Med 

hvilken krængning og dermed hvor hurtigt disse runder 

foretages er meget afhængig af pilotens erfaring og 

færdigheder. 

De første positionsbestemmelser af bankerne ved 

hjælp af GPS blev foretaget i 1999, men en håndholdt 

4-kanalers ”Panasonic”, der ofte mistede kontakten til 

satellitterne ved blot beskedne krængninger med flyet, 

men senere blev positionerne bestemt med en 12 

kanalers Garmin. Ruten, positionerne og tidspunkterne 

lagres i GPS’s hukommelse og kan senere overføres til 

en PCer, og sættes ud på kort. 

Da formålet med tællingerne i de første år blot var at 

overvåge og registrere antallet af sæler i Vadehavet og 

ændringerne i disse, mangler tællingerne i de tidligste 

år skelnen mellem ”0” og ”null”. Var der 0 sæler på 

banken, eller var vi ikke henne over den aktuelle 

banke? Denne information er selvfølgelig uhyre vigtig, 

hvis man ønsker at arbejde med fluktuationer i rum og 

tid i Vadehavet. 

Efter landingen forestår det tidskrævende arbejde med 

at optælle sælerne på de enten analoge eller digitale 

medier. I perioden, hvor sælerne blev fotograferet 

analogt, foregik tællingerne fra farvedias under 

stereolup, og efter indførelsen af den digitale 

registrering foregår dette på skærm, ved hjælp af et 

fotoprogram, der muliggør markeringer og skrivning på billedfilen. Under billedgennemgangen screenes for unger, 

hvis årstiden for tællingen gør dette relevant, lige som fotoene nøje granskes for tilstedeværelse af gråsæler. 

Alle tallene tastes herefter - sammen med relevante meteorologiske og hydrologiske data - i en database. Da 

udviklingen indenfor databaseprogrammerne i tælleperioden har været anselig, har dette naturligvis givet 

problemer med konvertering af data, således at der har kunnet skabes lange ubrudte serier. De første år blev 

QuadroPro anvendt som dataprogram, mens Microsoft’s Acces har været anvendt siden 200x. 

Epidemier  

I tælleperioden er der indtruffet to kraftige, men udefra kommende påvirkninger på Vadehavets sælbestand, som 

ikke har oprindelse i lokale miljøfaktorer og derfor heller ikke direkte relevans for vurderingerne af vadehavets 

habitatskvalitet, hvad angår de spættede sæler. De drejer sig om de to udbrud af ”sælpest”, hvoraf den første ramte 

det danske Vadehav maj 1988 og det andet i september 2002. 
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1988-sælpesten rasede i Vadehavet hen over ynglesæsonen og ebbede ud i løbet af efteråret, så sæltællingerne 

foretaget fra fly dette år kan derfor ikke sammenlignes med tællingerne i de foregående eller i de efterfølgende. 

1988-tællingerne kan kun anvendes til udredninger, der går på dette år isoleret i tid. Alligevel er året tagen med i de 

efterfølgende beregninger, da det ellers skulle erstattes af en interpolation. 

2002-sælpesten brød først ud efter yngleperioden, og således på et tidspunkt af året, hvor årets makimale tælling 

var passeret. 2002-tællingen er derfor foretaget under betingelser svarende til de foregående år. 

De to indtrufne epidemier gør det naturligt at inddele flytællingerne i vadehavet i tre perioder: 

1. Perioden indtil 1988-epidemien (1981 – 1987) Ungeandelen i denne periode er usikker 

2. Perioden mellem 1. og 2. epidemi (1989 – 2002) Der aftales internationalt at ungerne fra nu af skal registreres 

3. Perioden siden 2. epidemi (2003 – 2007) 

En yderligere fordel ved at inddele tællingerne i afgrænsede perioder er, at resultaterne – som et produkt af metode 

og teknik - er internt sammenlignelige indenfor de tre tidsafsnit. 
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Resultater  
Tællingerne fra fly foretaget af FoS 

Tidspunkt for sæltællingerne samt disse tællingers totaltal fremgår af neden viste skema. Første tælling i skemaet er 

foretaget d. 26. januar, 1981 og sidste 8. august, 2007 

 

 
Ordinat: antallet af talte sæler mellem Ho bugt og Hindenburgdæmningen, abscisse: dato  

I alt optræder der syv tællinger i perioden, hvor tælleresultatet er nul, og årsagerne til dette har dels været en film, 

der ikke blev eksponeret, ligesom forværrede vejrforhold under flyveturen med f.eks. pludselig havgus har været 

årsag til, at vi af sikkerhedsmæssige grunde har afbrudt turen.  
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Som det fremgår af ovenstående skema er langt de fleste tællinger er foretaget i sommermånederne. Dels har 

ønsket som nævnt været at registrere ungeandelen i de første uger efter nedkomsterne i juni måned, og dels har der 

været et ønske om, at registrere et maksimumsantal for hvert år, som indtræffer i løbet af sommerhalvåret.   

 

Der har i det trilaterale samarbejde (Se note) været en del diskussion om, hvilket tidspunkt på året, der var størst 

sandsynlighed for at ramme maksimumtallet samt hvilken tælledato, der ville være den opportune, hvis materialet 

skulle kunne sammenstilles i rum og tid. Optæller man i hvilke måneder man har haft årets maksimumtal, ses årets 

højeste tælling oftest at ligge i august, selvom der er foretaget flere tællinger i juni måned. 

Ser vi på hvor ofte månedens tællinger har inkluderet årets maksimumtal, fremgår det tydeligt, at årets maksimum 

oftest har ligget i august. 40 % af denne måneds tællinger har således inkluderet årets maksimumtal. 
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Tællingerne for de enkelte banker 

 
Kortet viser vadehavsområdet mellem Ho Bugt i nord til Hindelburgdæmningen i syd. Kort i bedre opløsning ses under 

de enkelte afsnit. 

I følgende kapitel vil de enkelte banker blive gennemgået, inddelt først i grupper med en formodet ensartethed og 

disse igen samlede i løb. Bankens nummer refererer til kortet og til alle øvrige oplysninger i denne publikation, og 
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positionerne er opgivet i decimalgrader. Positionerne er ikke de nøjagtige lodrette positioner, men tillempede 

positioner ud fra GPS registreringer i forbindelse med forbiflyvningen under tællingerne.  

Enkelte numre og banker mangler, men dette er fordi, at disse lokaliteter er af ringe betydning for artiklens ambition 

om, at indkredse sælernes krav til en delhabitat til brug i forbindelse med rast, reproduktion og fældning. 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Grådyb Hjerting 

Løb 

02 Marbæk 55.549.919 8.279.196 

03 Langli N 55.538.856 8.305.851 

04 Langli Ø 55.523.909 8.324.494 

Hobo 

Dyb 

05 Hobo Dyb NØ 55.505.806 8.297.094 

06 Hobo Dyb NW 55.505.453 8.294.031 

07 Hobo Dyb SW 55.499.761 8.321.272 

08 Hobo Dyb SØ 55.494.712 8.320.384 
09 Hobo Dyb S 55.489.270 8.309.453 
14 Hobo Dyb Ø 55.503.702 8.315.731 

Grådyb 10 Langli Sand 55.478.192 8.344.711 

Knudedyb Ydre og 

Centrale 

banker 

29 Mandø NW   
30 Jørgens Lo   
31 Jørgens Lo S   
32 Flakstjerten   
33 Gl. Mandø Gyde   
34 Knudedyb SW   
35 Mandø NØ   

Indre banker 23 Lundvig Løb   
24  Lundvig løb Ø   
24  Kjeld Sand NØ   

Galgedyb 28 Gl. Galgedyb   
36 Galgedyb W   
37 Langjord N   

Juvre Dyb Ydre 

banker 

53 Rømø Flak S 55.204.495 8.488.911 
54 Rømø Flak N 55.203.569 8.460.280 
55 Rømø Flak W 55.206.001 8.450.197 
56 Juvre Dyb W 3-kant 55.221.211 8.442.475 
57 Rømø Flak SW 55.203.569 8.460.280 

Central- 

banker 

42 Koresand 55.222.684 8.495.781 
48 Rømø NØ 55.210.893 8.528.845 
52 Bollert (Rømø N) 55.211.970 8.515.633 

Rejsby 46 Rejsbystjert S 55.213.014 8.556.663 
47 Rejsbystjert SØ 55.206.003 8.590.432 
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Stjert  

Sydside 

Rømø Leje 50 Pajsand 55.181.337 8.629.888 
51 Dæmning N 55.172.207 8.611.089 

Østerdyb yngle 43 Koresand Ø 55.240.158 8.541.691 
44 Koresand NØ 55.250.632 8.567.711 
45 Rejsbystjert 55.230.911 8.536.363 

Østerdyb 

bund 

40 Mandø Ø 55.279.148 8.596.447 

Lister Dyb  

DK 

Havneby 60/74 Havneby = 
Havneby Ø 

  

61 Havneby S   

Lammelæger 70 Lammelæger   

71 lammelæger Ø   

73 Lammelæger W   

Jordsand 72 Jordsand W   

Højer 62 Højer W   

63 Højer NW   

64 Højer N   

65 Højer S   

66 Højer SW   

Rødenæs 68 Rødenæs   

69 Rødenæs W   

75 Rødenæs NW   

Lister Dyb 

DE 

 91 Köningshafen   

List 90 List   

94 List NØ   

Wester- 

land 

80 Westerland NØ   

81 Westerland SW   

82 Westerland SØ   

83 Westerland N   

95 Westerland NW   

Græs- 

plænen 

84 Græsplænen   

85 Græsplænen S   

98 Græsplænen SØ   
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Munk-marsch 86 Munkmarsch   

87 Munkmarsch Ø   

88 Munkmarsch N   

89 Munkmarsch ØSØ   

93 Munkmarsch NØ   

96 Munkmarsch SØ   

97 Munkmarsch NW   

List 90 List   
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Bankerne i Grådyb  

Grådybområdet kan, hvad angår sælerne, efter bedste skøn naturligt inddeles i tre-fire underområder, med hver 

deres muligheder og faciliteter eller mangel på samme.  

Inderst mod nord i Grådybs tidevandsbassinet liggeri forbindelse med Hjerting Løb tre sælbanker, på kanterne af 
Hobo Dyb renden ligger seks banker, ud mod det trafikerede Grådyb ligger kun én banke på nordsiden af dybet, 
mens der tidligere også lå sæler på Fanøsiden. Desuden ligger der af og til sæler på Langli Sand ved indsejlingen til 
Hjerting Løb – dette dog oftest når de er jaget i vandet af fritidsbåde og surfere ved den store Langli Sand banke.  
Endelig findes der i Grådybs sydlige afgrening enkelte sæler ud for Nordby Havn og ved elmasterne mellem 
fastlandet og Fanø. 

 
Hjerting løb 

 
Sælbankerne ved Hjerting Løb og sejlruten til Varde. Nordspidsen af Langli nederst og Hjerting til venstre. 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Hjerting 

Løb 

02 Marbæk 55.549.919 8.279.196 

03 Langli N 55.538.856 8.305.851 

04 Langli Ø 55.523.909 8.324.494 
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Bemærk at skemaet har to forskellige ordinater – venstre ordinat: Antal dyr i Hjerting Løb, højre ordinat: GT 

Det fremgår af graferne at sælbankerne i Hjerting Løb samlet stort set følger bestandsudviklingen i hele Vadehavet 

indtil midt i 1990erne, hvorefter den falder og herefter tilsyneladende stabiliserer sig omkring 30 dyr. Kurvernes 

store fluktuationer skyldes især det lille antal, hvor få sæler til eller fra giver store procentuelle ændringer. Fra sidst i 

1990erne ser det ud til at det bliver banken ”Langli N”, som sælerne samles på, muligvis af antropogene årsager, da 

afstanden til Hjerting Strands båderampe her er størst – når der ses bort fra banken ”02 Marbæk”. At 

Marbækbanken ”afsæles”, kan skyldes mange ting, men banken har altid været lav, hvor vi ofte har set sælerne 

”ligge i bananform” på et oversvømmet sand, og hvor banken har været tom blot ved moderate vindstuvninger fra 

retninger syd for vest. I øvrig er ingen af de tre banker tørre ved normalt højvande. 
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Tre sæler på den vanddækkede ”02 Marbæk” (TJ) 

 

Forvaltningsmæssigt er der ikke sket ændringer i området i tælleperioden, og det er uvist om sælerne specielt i dette 

område skulle have ændret adfærd overfor antropogene påvirkninger. 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

  2 Marbæk   0     

01-07-1999 3 Langli N 18 2 0,11 0,2 

01-07-1995 4 Langli Ø 7 1 0,14 0,1 
 

Hvad angår Hjertingområdets reproduktionspotentiale er det ikke voldsomt, og generelt må farvandet karakteriseres 

som mindre vigtigt for sæler – dels på grund af bankernes størrelser og koter, og dels da det ligger i forbindelse med 

det farvand i det danske Vadehav, som er mest udnyttet til fritidsformål. 
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Hobo Dyb 

 
6 banker en suite i det smalle Hobo Dyb mellem Skallingen til venstre og Langli til højre 

Sælbankerne i Hobo Dyb har været igennem en interessant udvikling i tælleperioden. Sælerne tilknyttet dybet er 

fordelt på 6 banker med en indbyrdes afstand mellem bankernes centre på gennemsnitlig 700 meter og en største 

afstand mellem yderbankerne fra ”09 Hobo Dyb S” til ”06 Hobo Dyb NW” på 3,5 km. 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Hobo 

Dyb 

05 Hobo Dyb NØ 55.505.806 8.297.094 

06 Hobo Dyb NW 55.505.453 8.294.031 

07 Hobo Dyb SW 55.499.761 8.321.272 

08 Hobo Dyb SØ 55.494.712 8.320.384 
09 Hobo Dyb S 55.489.270 8.309.453 
14 Hobo Dyb Ø 55.503.702 8.315.731 
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Den korte afstand mellem pladserne i Hobo Dyb ses af fotoet, med ”05 Hobo Dyb NØ” i forgrunden og 06 Hobo Dyb 

NW i baggrunden. Bagved østsiden af Skallingen.(ST) 

 

 

Når man kigger på skemaet skal man erindre sig, at de enkelte grafer udtrykker den enkelte bankes maksima – altså 

falder værdierne for de enkelte banker ikke nødvendigvis på samme dato.. 
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Lægges graferne sammen, får man oven viste lyseblå streg, (bemærk det tydelige dyk efter 2002-epidemien) der er 

fiktiv forstået på den måde, at de tal, den udtrykker, aldrig har forekommet på grund af at maksimumsdatoerne ikke 

den samme. Alligevel udtrykker stregen dybets potentiale – hvad der ville kunne opholde sig af sæler i Hobo Dyb, 

hvis alle banker ”var fulde” på samme dato (samme tælling). Så måske bør bankerne opfattes som én. Også som det 

fremgår af tællingerne er der kraftige fluktuationer de forskellige Hobo Dyb banker internt, hvilket ligeledes kan 

skabe mistanke om, at sælernes valg af liggebanke i Hobo Dyb systemet er mere eller mindre tilfældigt. 

Opfatter vi Hobo Dyb systemet som én banke, kommer billedet til at se således ud:  

 

Kurverne viser, at med stigende antal sæler vokser forskellen mellem ”samlede maxima” og ”Hobo Dyb opfattet som 

én banke”. Dette kan tolkes derhen, at når der er mange sæler opsøges der flere liggepladser, hvilket vel ikke er 

overraskende.  

Opfattes Hobo Dyb som én sælbanke og sammenholdes med udviklingen i hele Vadehavet (GT) ser kurverne således 

ud: (bemærk at der er forskellige akseværdier på de to ordinater. Venstre ordinat gælder Hobo Dyb og højre gælder 

Grand Total)   



Thyge JENSEN, 15. april 2009, Tælling af sæler vers 18.01 

Side 46 af 155 

 

 

Som det ses udvikles området i perioden mellem de to epidemier meget markant. Hvor den samlede sælbestand 

vokser med ca. 8 % om året er væksten i Hobo Dyb ca. 26 %.  

 
Bestandsudvilklingen i Hobo Dyb og GT fra 1989 til 2002, logistisk Vækst 

En plausibel forklaring på dette fænomen kan være, at området blev lukket for al trafik – gående og sejlende – i 

forbindelse med oprettelsen af ”Vadehavet – Natur- og Vildtreservat” i 1979. Hvorfor sælerne ikke ”straks flytter 

ind”, kan skyldes dels en konservatisme i sælernes adfærd og valg af liggebanker, dels at området og dens kvaliteter 

for sælerne i form  af fravær af forstyrrelser først skal opdages - og så endelig den mulighed, at anduvningen af dybet 

fra Nordsøen, er ret vanskelig , da renden over barren er snæver og lavvandet, og meget upålidelig hvad angår dybde 

og placering.  

Som producent af nye unger til bestanden, ligger Hobo Dyb under gennemsnittet for hele Vadehavet.  
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

15-06-2001 5 Hobo Dyb NØ 30 10 0,33 3,3 

29-06-2007 6 Hobo Dyb NW 53 9 0,17 1,5 

17-06-2002 7 Hobo Dyb SW 206 16 0,08 1,2 

01-07-2005 8 Hobo Dyb SØ 43 7 0,16 1,1 

  9 Hobo Dyb S   0     

 

Interessant er det, som det ses ved sammenligning for luftfotoet, at det er de inderste banker der har flest unger, 

mens der kun er få på de banker, der er nærmest Grådyb og Nordsøen. (Et forhold, der også gør sig gældende i de 

øvrige dyb, men herom senere).Grådyb-sejlruten 

Ud til Grådyb sejlruten mellem Nordsøen og Esbjerg havn findes i dag (2007) kun én banke med sæler. Banken ligger 

på sydøstkanten af Langli Sand og lokaliteten ”13 Langli Sand SØ” – en lille km længere med NØ, hvor der 13-05-1997 

lå 19 sæler bør ikke regnes som sælbanke, da sælernes tilstedeværelse på denne lokalitet denne ene gang skyldtes 

forstyrrelser på ”10 Langli Sand”, hvor alle sæler var jaget i vandet. ”10 Langli Sand” banken giver en række 

interessante oplysninger især om sælernes ”holdninger” til forstyrrelser. 

 
Grådyb sejlruten mellem Nordsøen og Esbjerg Havn. Bemærk skibet for indadgående midt i sejlløbet. Afstand 

fraskibet til Langli sand er 500 meter. Skibe for udadgående sejler tættere på Langli Sand 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Grådyb 10 Langli Sand 55.478.192 8.344.711 
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En formodet årsag til de kraftige fluktuationer over tid på banken skyldes, at der ofte er forstyrrelser på banken, 

hvilket giver tællinger karakter af tilfældigheder. Hvor tilstedeværelsen af sæler på bankerne i de beskyttede 

farvande er primært afhængig af hydrologiske og meteorologiske forhold, og som derfor kan forudses, er 

tilstedeværelses på ”10 Langli Sand” meget afhængig af tilfældige forstyrrelser, som vanskeligt kan forudses om 

inddrages i planlægningen.  

Naturlig dynamik 

I Grådyb er en af de markante topografiske ændringer, at Søren Jessens Sand på sydsiden af sejlruten er blevet 

landfast med Fanø, hvilket har muliggjort gående trafik på dette tidligere mennesketomme sandflak. På modsatte 

side af Grådyb ligger Langli Sand - en banke der er vokset både i udstrækning og kote. 

Disse to topografiske ændringer har ganske givet været årsagen til at Søren Jessens Sand er blevet sæltom, mens 

Langli Sand er blevet ”besælet”. 

Forvaltningsmæssige ændringer 

Langli Sand blev udnævnt til at være reservat for sælerne fra år 19xx, men om dette har haft nogen positiv betydning 

for sælerne er tvivlsomt. Dels er reservatet afgrænset således, at den absolut største afstand en sæl kan komme væk 

fra reservatgrænsen, når den ligger på stranden er ca. 130 meter. Langt under flugtdistancen for sælerne på de fleste 

sandbanker i Vadehavet. Yderligere er afmærkningen så mangelfuld (en enkelt gul specialafmærkning (uden skilt og 

tekst) og ingen sigtepunkter eller pejlelinjer), at reservatet er umuligt visuelt at erkende i felten, og dertil kommer, at 

de færreste sejlende klar over, at der i det hele taget findes et reservat på lokaliteten.  

I begyndelsen af dette årtusinde blev en rampe etableret på Esbjerg Havn til isætning af småbåde fra trailere, hvilket 

har øget forstyrrelsesmængden og ændret karakteren af denne væsentligt. Mange af småbådene er hurtigtsejlende 

og ejet af ikke-lokale personer, der bekvemt kan køre deres nyerhvervede speedbåd fra carporten og ud til vandet - 

den ene lørdag fra en af østkysthavnene, og en anden søndag fra Esbjerg.  Da mange af bådførerne ikke har lokalt 

kendskab eller kendskab til de lokale sejladsregler med hastighedsbegrænsninger og reservatområder, ses sælerne - 

ofte i sær i weekends - jaget i vandet af disse fremmede fartøjer.   

Forstyrrelserne er - udover for selvfølgelig sælerne - især til stor gene for de udflugtsskibe, der fra Esbjerg og Fanø 

sejler med betalende gæster på ”SealWatching” 
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Adfærdsændringer 

Langli Sandbanken er interessant hvad angår ændringer og forskelle i rum og tid af sælernes adfærd og 

flugtdistancer. Generelt synes flugtdistancen at være faldende i alle danske farvande siden jagtfredningen i 197x, 

men Langli Sand-sælerne har Vadehavets absolut mindste flugtdistance. 

Grådyb er det mest trafikerede farvand i det danske Vadehav - i 2007 med 17.646 anløb eller små 50 anløb i døgnet 

eller ca. 100 daglige skibspassager ved Langli Sand. Skibe for udgående passerer sælerne på Langli Sand i afstande på 

ned til 300 meter. Dertil kommer at op til tre udflugtsskibe sejler fra Esbjerg eller fra Fanø med turister ud til banken 

i sommersæsonen, og disse både kommer betydeligt tættere på sælerne, uden at disse tilsyneladende føler sig 

generede. ”Sealwatch-skipperne” har alle en sikker fornemmelse for hvor tæt, man kan sejle på sælerne, og en føling 

for hvilke signaler sælerne udsender, når skibet er kommet for tæt på eller med forkert fart eller vinkel. Det er 

selvfølgelig i disse skibes interesse, at sælerne forsat anvender banken som raste- og fældeplads sommer og efterår.  

 
Motorfærgen ”Sønderho” på sealwatching ved Langli Sand (ST) 

Skipperen på den ene af udflugtsskibene ”Sønderho”, Finn Petersen, har i øvrigt leveret data om sælernes ophold og 

antal, som kan ses andetsteds i denne publikation. 

Den diminutive flugtdistance hos Langli Sand – sælerne sammenlignet med sæler på andre banker i Vadehavet er 

påfaldende, og noget tyder på, at sæler kan ”vænne sig” til forstyrrelser.  

Specielt for forstyrrelserne ved Langli Sand i Grådyb er:  

• Forstyrrelsen er tilbagevendende, triviel og massiv 
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• Forstyrrelsen er ensartet og af samme karakter 

• På grund af bankens topografi og stejlhed, ligger dyrene tæt på vandet, så den distance de skal flytte sig 

under ebben ned mod vandet er forholdsvis lille. 

Spørgsmålet er så, om det er de sæl-individer, der er tilknyttet Langli Sand, der ikke lader sig skræmme, eller er der 

tilstedeværelsen på Langli Sand, der gør at en sæl, når den opholder sig på denne lokalitet, ikke lader sig skræmme. 

eller 

Er sælerne på Langli Sand mere robuste over for forstyrrelser eller opfører sælerne sig mere robuste, når de ligger på 

Langli Sand? 

Spørgsmålet er vigtigt i forbindelse med en evt. regulering af bestanden ved jagt. Kan sælernes 

flugtdistance være selektiv i rum, således at jagt i et område kun vil påvirke flugtdistancen her og ikke på 

andre lokaliteter? 

 

Tilvænningen til nærhed af mennesker og til forstyrrelser og uro ses flere steder i udlandet, hvor dyrene har været 

fredet i længere tid end i Danmark. Berømt er den californiske søløve i amerikanske Stillehavshavne, op på Dünen 

ved Helgoland ligger både spættede sæler og gråsæler på badestranden. Også den spættede sæl ser man ligge på 

sten, moler eller på pontoner i mange af disse havne. 

Reproduktionspotentiale 

Som producent af nye unger til bestanden, ligger Langli Sand under gennemsnittet for hele Vadehavet. Banken er en 

typisk fældebanke, som sælerne kun anvender sommer og sensommer. (Herom under Finns tællinger) 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

19-07-1983 10 Langli Sand 53 7 0,13 0,9 
 

Sammenligning mellem ”10 Langli Sand” og bankerne i Hobo Dyb 

En betydningsfuld forvaltningsmæssig ændring i Grådybområdet er lukningen af Hobo Dyb eller Hvidehavet, som det 

kaldes lokalt, for al trafik – både for gående og sejlende. Bankerne på kanten af Hobo Dyb mellem Langli og 

Skallingen er siden midt i 1900erne blevet meget betydningsfulde. 

Det fremgår af grafen er det lukkede område mellem Langli og Skallingen både numerisk og procentuelt blevet et 

meget vigtigt område for sæler i Vadehavet. Området blev lukket for færdsel i 1979 og efter ca. 20 år er antallet af 

sæler tilknyttet Hobo Dyb fra 0 % oppe på ca. 10 % af den samlede vadehavsbestand. En andel, der synes at have 

stabiliseret sig omkring denne værdi. Om årsagen til det lange tidsforløb inden sælerne for alvor ”opdager” områdets 

kvaliteter, kan der kun gisnes. Sælerne er muligvis ”konservative” i deres valg af pladser, og yderligere kan Hobo 

Dybs snævre og topografisk omskiftelige adgang til Nordsøen tænkes at være medvirkende årsag.  
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Maksimumtællinger på Langli Sand og i Hobo Dyb, 1981 – 2007 

 

 
Den procentuelle fordeling af sæler på Langli Sand og i Hobo Dyb 

Som nævnt i indledningen til Grådyb-afsnittet træffes der af og til sæler på land i Grådybs sydlige forgrening ned 

langs østsiden af Fanø, men dette så sjældent og med så få individer, at de her vil blive forbigået.
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Bankerne i Knudedyb  

Naturlige habitatsændringer 

I perioden er der sket store topografiske ændringer i især den vestlige del af Knudedybområdet, som muligvis har 

været uden betydning for antallet af sæler i området, men som tydeligvis har haft indflydelse på deres fordeling i 

tidevandsbassinet. Igen er oplysninger om disse topografiske ændringer anekdotiske og baserede på eget kendskab 

samt på beretninger fra andre, der har sejlet eller på anden vis har færdes i området. 

Antropogene ændringer 

Som det eneste af de fire dyb i Vadehavet eksisterer der ingen sælreservater i Knudedybs tidevandsområde, så det 

er ikke muligt at påvise eventuelle virkninger eller effekter af disse. Af havne og bådepladser findes Ribe Skibbro og 

Kammerslusen som de eneste på fastlandskysten, mens der på øerne kun findes en ubetydelig naturhavn ved 

Sønderho på Fanø.  

I tælleperioden er trafikken med fritidsfartøjer været faldende i Knudedyb. Dels er Sønderho Havn og renden over 

Sdr. Keldsand sandet til så sejladsen på denne plads stort set er ophørt, jagten i Vadehavet er blevet indskrænket, så 

mange har opgivet denne hobby (spørg Claus eller Ingvard), og endelig synes det som om, den øgede velstand har 

fået sejlerfolk i Ribe, Esbjerg og andre steder på egnen til at opgive det besværlige vadehavsejlads med jolle eller 

mindre motorbåd til fordel for en større motor- eller sejlbåd liggende i en af Sønderjyllands østvendte marinaer eller 

havne.  

En formodet naturlig måde at inddele Knudedybområdet på kan være i tre grupper: 

• De ydre og centrale banker 
• De indre banker 
• Galgedyb 

Dertil de tre nordlige og ret ubetydelige banker ”20 Darum N”, ”21 Darum W” og ”22 Kelding Lo”, samt de 
lige så sjældent anvendte ”25 Læggen” og ”26 Peel Rev”. 
 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Knudedyb Ydre og 

Centrale 

banker 

29 Mandø NW   
30 Jørgens Lo   
31 Jørgens Lo S   
32 Flakstjerten   
33 Gl. Mandø Gyde   
34 Knudedyb SW   
35 Mandø NØ   

Indre banker 23 Lundvig Løb   
24  Lundvig løb Ø   
24  Kjeld Sand NØ   

Galgedyb 28 Gl. Galgedyb   
36 Galgedyb W   
37 Langjord N   
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Ydre og centrale banker 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Ydre og 

Centrale 

banker 

29 Mandø NW   
30 Jørgens Lo   
31 Jørgens Lo S   
32 Flakstjerten   
33 Gl. Mandø Gyde   
34 Knudedyb SW   
35 Mandø NØ   

 

29 Mandø NW / 35 Mandø NØ 

I denne rapplort vil vi tillade os at bearbejde de to banker ”29 Mandø NW” og ”35 Mandø NØ”, som én, da distancen 

mellem dem kun er ca. et par hundrede meter. Herefter benævnt ”Mandø NX” 
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Af grafen fremgår det at de to banker vikarierer for hinanden 

Ca. 2 km ØNØ for Flakstjerten begyndte der sidst i 1980erne at dukke sæler op på den nordligste del af Mandø Flak 

tæt på indløbet til Jørgend Lo.  

 

Mandø Som det fremgår af grafen er væksten i bankens sæler meget voldsom i begyndelsen af dette årtusinde, og 

den gennemsnitlig årlige vækst ligger på ca. 0,12. Bemærk også den kraftige nedgang efter epidemien i 2002. 
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Et inereressant forhold ved MandøNX’s andel af GT er at denne ligesom ”Langjord N” falder meget i procent af GT 

efter 2. sælepidemi i 2002. Vælger sælerne de gamle banker, hvis antallet af dem falder? (Mere om det senere) Se 

også Flakstjerten (”gammel banke ”)som  muligvis havde en procentuel stigning efter 1. sælepidemi.  

”29 Mandø NW” og ”35 Mandø NØ” herefter benævnt ”Mandø X” er vanddækket ved normalt højvande og derfor 

ikke at regne for at være et højsande svarende til ”32 Flakstjerten” var tidligere, men muligvis har Mandø X alligevel 

overtaget Flakstjertens funktioner, hvad de så end er. 

 

Sammenholdes tællingerne for Flakstjerten og Mandø NX, ses at de antalsmæssigt bytter plads i 1989, og som det 

fremgår af nedenviste graf, hvor de to banker sammenlignes med deres  andel af GT, bliver’ mistanken om, at 

sælerne blot har flyttet sig et par kilometer indad forstærket.  
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

17-06-2002 29 Mandø NW 426 108 0,25 27,4 
 

Sammenligner man ungeboniteterne for de to lokaliteter Flakstjerten (0,8)  og Mandø NX (27,4) er der imidlertid 

store forekelle, som indikerer at bankerne tilhører to forskellige kategorier. Flakstjerten var som højsande en typisk 

fældebanke, men ”Mandø NX” er en typisk ynglebanke. Dog skal nævnes, at Flakstjerten unger er talt i den periode 

inden aftalen om registreringen af ungeandele trådte i kraft, hvorfor angivelse af bankens ungeandel derfor kan 

være underestimeret og fejlbehæftet. 

 

30 Jørgens Lo 

 
 
”30 Jørgens Lo” er en banke med en stabil udvikling siden først i 1980erne. At der under de seneste 10 års har været 
en del fluktuationer i antallet er der ingen umiddelbar forklaring på. Banken anvendes som ekskursionsbanke af 
Vadehavscentret, hvor gæsterne ved lavvande kan gå de små 2 kilometer i nordlig retning hen over en fast sandvade 
indtil bredden af Jørgens Lo. Ca. 400 meter derfra – på den nordlige side af renden – ligger sælerne.  De 400 meter er 
åbenbart en tilstrækkelig afstand til denne banke, da der ikke er rapporter om, at sælerne skulle være jaget i vandet 
af de besøgende. Afstanden fra turisterne ved Galgedyb syd for Fanø til sælerne på ”37 Langjord N” er ca 100 meter. 
 



Thyge JENSEN, 15. april 2009, Tælling af sæler vers 18.01 

Side 57 af 155 

 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

19-06-2006 30 Jørgens Lo 221 79 0,36 28,2 
 
Som det fremgår af skemaet hører ”30 Jørgens Lo” til i den høje ende af ”bonitetsskalaen”  

 

”30 Jørgens Lo” er både en bred mørk banke (øst) og en smal lys banke (vest). Bemærk de mange hunner med unger. 

Foto: 20. juni, 2005 18:56  
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31 Jørgens Lo S 

 

31 ”Jørgens Lo S” huser ikke mange sæler og på grund af den korte afstand til 30 Jørgend Lo, kan banken måske blot 

opfattes som et ”anneks” af 30 ”Jørgens Lo” 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

  31 Jørgens Lo S 19 8 0,42 3,4 
 

Med 8 unger ud af et totaltal på 19 må bankes ligesom 30 Jørgens lo karekteriseres som en ynglebanke. I 

fældeperioden august til september er der således heller ikke set sæler på denne banke. 

32 Gl. Flakstjerten 

Den formodentlig største ”sælrelevante” ændring i Knudedybs centralområde er borteroderingen af højsandet 

”Flakstjerten” ca. 2 sømil nordvest for Mandø. Ud fra samtaler med lokale sammenholdt med egne erindringer 

forsvandt Flakstjerten, der tidligere var et højt og tilsyneladende robust sandflak, i løbet af en meget kort årrække i 

slutningen af 1980erne. Kigger vi på tællingerne udtrykker disse ligeledes denne ændring i sælernes muligheder for 

landgang. 
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Årligt max på Flakstjerten samt årlig max af Vadehavets totale sælbestand. (Man skal være opmærksom på, at ”Årligt 

max på Flakstjerten” og ”GT” ikke er talt på samme dato).  

Kigger vi på Flakstjertens procentuelle andel af GT, er denne logisk nok også faldende, men en lille detajle kan være 

interessant, nemlig at den procentuelle andel tilsyneladende ikke falder året efter 1. sælepidemi i 1988. Evt. kan 

fænomenet tolkes som om, at der ved en reduceret bestand lægger sig flere sæler på de traditionelle banker. (Se 

senere) 

Flakstjerten-tællingerne er dog for usikre, til at den slags konklussioner kan uddrages, og interpolerer man den 

procentuelle nedgang fra 1986 til 1989 blivcer dette en lige streg i forlængelse af stregerne før og effter.  
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Flakstjerten, der tidligere var liggeplads for ca. 1/5 af Vadehavets samlede sælbestand, blev fuldstændig 

borteroderet omkring 1990. (Vær opmærksom på, at procentsatsen er støreste Flakstjerttælling som procent af 

største totaltælling samme år – hvilket ikke nødvendigviser  samme dato) 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

14-06-1985 32 Flakstjerten 77 8 0,10 0,8 
 

I tælleperioden har Flakstjerten – ifølge tallene - ikke lerveret det store antal unger til bestanden, hvilket selvfølgelig 

kan skyldes, at ungeregistreringen indtil sidst i 1980erne var noget sporadisk. I øvrigt var Flakstjerten et højsande – 

tørt ved normalt højvande – og således den type liggeplads, der ligesom de øvrige højsande overvejende bliver 

anvendt i forbindelse med fældningen i eftersommeren. 

Årsagen til at sælerne forsvinder fra Flakstjerten kan kun tilskrives det ganske naturlige og logiske årsag, at banken er 

forsvundet. 
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33 ”Gl. Mandø Gyde” 

 
 

 

33 Mandø Gyde betegner  i denne rapport farvandet, der løber/løb (se foto og søkort ovenfor) fra midt i Knudedyb 
vest og sydvest ud langs med nordvestbredden af Mandø Flak i en længde af ca. 1½ sømil, og hvorfra man kan sejle 
gennem den smalle rende ind til Mandøs sydspids i sydøstlig retning (Man skal være opmærksom på, at der er 
forskydninger i navngivningen her, og ikke enighed herom blandt lokale.) 
 
Sandbredden ud til Mandø Gyde har aldrig haft den store tiltrækning på sælerne, og siden 1990 er der kun truffet 

enkelte sæler her. Årsagen er igen de store forskydnkinger i sandmasserne, hvor Gyden, der i nutidige søkort står til 

en dybde i indløbet på over 10 meter i dag kan krydses til fods med opsmøgede bukser. ”Mandø Gyde”, der hvor den 

oprindelig lå, er i dag fyldt op med sand. (se foto og søkort ovenfor - igen)  Det højeste antal unger, der er set i 

renden er 3 unger, som blev talt i 1988. 

 

34 Knudedyb SW 

Denne Lokalitet dokumenterer effektivt vadehavets topografiske dynamik – især hvad angår de vestlige og ydre 

sandbanker. Pludselig omkring begyndelsen af dette årtusinde dukkede det stejle og høje højsande med en stejl kant 

ned til et nord-sydgående dyb på østsiden op af vandet på sydsiden af Knudedyb tæt ved Nordsøen. Ud fra egne 

besøg på lokaliteten på jolle vurderes bankens kote på et tidspunkt til at være mindst 1,5 meter DNN. Efter få år 

udjævnedes banken  igen, og i 2008 var den igen helt forsvundet. Interessant er det at se sælernes oportunistiske 

anvendelse af et bekvemt og havnært højsande. Et par gange er der set en enkelt unge på banken. 
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”34 Knudedyb SW”, 2006. Bemærk bankens højde og stejlhed. I 2008 var den forsvundet igen.”Pinden” på toppen af 

sandet er mastetoppen af en jolle. 

 

 
34 Knudedyb SW 
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34 Knudedyb W dukker op og forsvinder igen 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

27-06-2001 34 Knudedyb SW 2 1 0,50 0,5 
 

Det højeste antal unger, der er oberveret på banken, er 1, og banken er således en typisk raste/fældebanke svarende 

til den 2 sømil nordfor liggende ”37 Langjord N”. 

 

De indre banker i Knudedyb, ”23 Lundvig Løb”, ”38 Lundvig Løb Ø” og ”24 Keldsand NØ” 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Indre banker 23 Lundvig Løb   
24  Lundvig løb Ø   
24  Kjeld Sand NØ   

 

 
Lundvig Løb er det mest benyttede af de to afmærkede sejlruter mellem Grådyb (Esbjerg) og Knudedyb (Ribe) 
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De tre banker, der alle er vanddækkede ved normalt højvande ligger ved den østlige sejlrute  mellem Esbjerg og 

Ribe/Kammerslusen. 

”24 Keld Sand NØ” blev afsælet i begyndelsen af 1990erne – uvist af hvieken grund, men nogenlunde samtidigt 

begyndte der, at dukke sæler op længere inde i Lundvig Løb på banke ”23 Lundvig Løb”. Banke 23 er ganske givet 

noget mere uforstyrret end banke 24, der ligger ud til det dybe Knudedyb, der kan besejles ved alle vandstande.  

Banke 23 (og 38) ligger begge lige ud til sejlruten mellem Knudedyb og Grådyb, men da bådtrafikken i renden 

normalt er indstillet i lavvandsperioden, da det alligevel ikke vilvære muligt at komme over vandskellet længere inde, 

er bankerne nogenlunde uforstyrrede ved lavvande. Renden besejles kun ved højvande, hvor det er muligt at komme 

over vandskellet, og da er sælbankerne alligevel oversvømmede.  

 
Lundvig Løb 
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Som det fremgår af skemaet har der indtil primo 1990erne ligget sæler på nordøstkanten af Keld Sand, mens der for 

Lundvig løbs vedkommende begyndte at dukke sæler op på disse banker ultimo 1980erne 

Om årsagerne til disse forskydninger skyldes topografiske ændringer eller om de er antropogene er uvist. At de to 

nære – og tilsyneladende alternerende banker - i Lundvig Løb (23 og 38) ikke når meget over et halvt hundrede dyr 

kan skyldes disse sandbankers ringe både horisontale og vertikale størrelse. 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

  23 Lundvig løb 13 5 0,38 1,9 

29-06-2007 24 Kjeld Sand NØ 42 16 0,38 6,1 

19-06-2006 38 Lundvig løb Ø 36 12 0,33 4,0 
 

Databasens sidste lokaliteter i Knude Dybs tidevandsområde( 20, 21, 22, 25 og 26) er kun liggeplads for tilfældige 

individer. Enten få sæler eller op til 20 sæler i en ikke-fortløbende periode.  Kun banke ”27 Keldsand S” havde i 1984 

sommeren over op til 29 sæler liggende. Banken ligger ca. 2½ km for ”24 Keldsand NØ”, så det kan være at nogle af 

sælerne har smidt sig der i 1984 i stedet for at tage de sidste km til NØ-banken. Af grafen fremgår det også, at der 

”mangler”  ca. 40-50 sæler på ”NØ” i 1984. 

Knudedybs indre banker har høje ungeandele, og  må derfor karrakteriseres som ”ynglebanker”. 
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Bankerne ved galgedyb 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Galgedyb 28 Gl. Galgedyb   
36 Galgedyb W   
37 Langjord N   

 

En sællokalitet, der har undergået en voldsom udvikling i perioden, er bankerne omkrIng Galgedybs udløb i 

Nordsøen. Sælerne her har både været påvirket af naturlige topografiske og af antropogene ændringer. 

 

Topografisk har udløbet i Nordsøen ændret sig således, at der i dag kun er ét hovedløb, hvor der tidligere fandtes to. 

Et løb, der tidligere kom ind fra Nordvest, er i dag sandet til, så sælerne, der i begyndelsen lå her på 28 Gl Galgedyb  

flyttede over i den sydligere liggende rende, der i dag er ”enerådende”. I den nye rende lagde sælerne sig i 

begyndelsen på nordsiden af renden (36 Galgedyb W) med efterhånden som nordrenden sandede mere og mere til, 

blev det muligt at gå tørskoet fra Fanø og ud til sælerne ved lavvande. Dette er formodentlig årsagen til at sælerne i 

dag er flyttet over på modsatte side af dybet og nu ligger på nordkysten af Langjord (37 Langjord N) – på sydsiden af 

det nuværende Galgedybs udløb i Nordsøen.  

Vedr. bankernes nøjagtige positioner er 28 Galgedyb lidt usikker, og har måske ligget lidt mere i nordøstlig retning. 

Renden sandede til, ingen vi vi taget dens position med GPS. 
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På fotoet taget d. 27. juni 2001 ses stadig begge render ind til Sønderho 

 

Sælernes skift mellem liggesteder ved Galgedyb: først 28, så 36 og i dag 37. Bemærk tallene for året 2003 hvorden 

”nye”sælbanke ”37 Langli N” tømmes for sæler, mens ”36 Galgedyb W” vokser lidt.   
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I samme periode er sejladsen i rendes aftaget betydeligt. Dels har tilsandingen af Sønderho Havn gjort denne 

vanskelig at anløbe, med faldende trafik i Galgedyb til følge, og en anden årsag til faldende trafik i renden må 

tilskrives det generelle fald i antallet af fritidsbåde i Knudedyb. 

Ind til Sønderho er fra Knudedyb afmærket to ruter, og fra Nordsøen én. Den østligste Knudedyb-rute ”Søndre 

Kelsdand renden”  er i dag sandet til, således at der både på - og flere hundrede meter før og efter -  vandskellet ikke 

kan ses nogen rende i havbunden. Den vestlige Knudedyb-rute, der kaldes ”Langjordsrenden”, løber op mellem Peter 

Meiers Sand og Landjord, hvor den ved Langjords nordøsthjørne løber sammen med Grådyb. 

Galgedyb-ruten, der er den dybeste, løber fra Nordsøen i sydsøtlig og østlig retning ind syd om øen, hvor den sydøst 

for Hønen løber/løb sammen med Sdr. Keldsandrenden.  

En båd fra Nordsøen igennem Galgedyb mellem Galgerev og Langjord vil komme meget tæt på sælerne, mens trafik 

gennem Langjordsrenden fra syd vil komme meget tæt på den del af sælerne, der ligger ud til denne rende eller tæt 

på den, på Langjords nordøstspids. 

 

Som nævnt er der meget lidt trafik i renderne med fritids- eller andre både, hvilket kan have været medvirkrende 

årsag til den markante vækst i sælantallet ved Grådyb.  
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Siden de første tællinger i 1993 er bestanden ved Galgedyb steget med 23% årligt i gennemsnit 
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Det er påfaldende at Galgedybbankernes andel af GT falder i 2003 – året efter 2. sælepidemi, falder meget kraftig, 

ligesom andre sælbanker i Vadehavet af nyere dato (mere om det senere) 

Landbaseret antropogen påvirkning 

”37 Langjord N” er den banke, der er nemmest og nærmest tilgængelig for vadevanddre fra landsiden i hele det 

danske vadehavsområde. Fra stranden ved Sønderhonedkørslen på Fanø er der kun ca. 1,5 km at gå i SSW-lig retning 

ud til nordbredden af Galgedyb, hvor der ca. 100 meter over til modsatte bred (nordsiden af Langjord) i 2007 blev 

talt 790 sæler – det højeste antal på én banke i hele tælleperioden. 
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Vadevandere i den gule cirkel på Galgerev. Ved sejlads gennem Langjordsrenden er det af hensyn til vanddybden 

nødvendigt at selje helt tæt til østkosten. 

De ca. 100 meter over Galgedybet er tilsyneladende lige på kanten af den flugtdistance, som sælerne vil acceptere 

(2007). Støjende og urolig adfærd på nordbredden af løbet kan jage sælerne i vandet, ligesom personer, der 

svømmer ud i dybet, skaber uro blandt sælerne. 

Hvis planerne om at gøre Sønderho Havn sejlbar igen (2009) føres ud i livet,vil dette ganske givet afstedkomme øget 

sejlads i Galgedyb forbi sælerne ud til Nordsøen. Hvis det lykkes i samme forbindelse at gøre den gamle Sdr. 

Keldsand-rende sejlbar igen, vil Langjordsrenden mellem Langjord og Peter Meiers Sand, nok miste det sidste af sin 

nuværende ringe trafik. Vedrørende sællokalitetens fremtid vil spørgsmålet være, om sælerne vil kunne vænne sig til 

trafik mellem Sønderho og Nordsøen, og om de sejlende vil tage tilstrækkeligt hensyn til sælerne under passage af 

banken. 

Unger 

I alt er der set unger I Galgedybområdet 9 gange med 3 unger som det højeste antal (udaf 83 overflyvninger af de tre 

banker) 

Øvrige banker i Knudedybområdet 

De resterende sællokaliteter i Knudedybs tidevandsområde er ubetydelige og kun spredt anvendt med få sæler. 
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Bankerne i Juvredyb 
Juvre Dyb tidevandsområdet er ”lukket inde” både mod nord og syd. Mod nord afgrænses området af Låningsvejen 

mellem fastlandet og Mandø og i syd er Rømødæmningen en bastant afgrænsning til Lister Dyb. Ved højvander lidt 

over det normale vil det selvfølgelig være muligt for sælerne at krydse låningsvejen, da denne ligger ca i kote 0,70 

DNN. 

 

Tællinger i Juvre Dyb 

Nogle af dybets banker kan man gruppere ud fra en formodet ensartethed i topografi/lokalisering og i anvendelse. 

En mulig måde at gruppere på ken være som nedenviste. Bankerne ”40 Mandø Ø”, ”41 Koresand W”, ”49 Brøns 

Hvarre” og ”58 Juvre Priel” er holdt udenfor, da disse pladser vurderes at være enten tilfældige eller ret 

betydningsløse. 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Juvre Dyb Ydre 

banker 

53 Rømø Flak S 55.204.495 8.488.911 
54 Rømø Flak N 55.203.569 8.460.280 
55 Rømø Flak W 55.206.001 8.450.197 
56 Juvre Dyb W 3-kant 55.221.211 8.442.475 
57 Rømø Flak SW 55.203.569 8.460.280 

Central- 

banker 

42 Koresand 55.222.684 8.495.781 
48 Rømø NØ 55.210.893 8.528.845 
52 Bollert (Rømø N) 55.211.970 8.515.633 

Rejsby 

Stjert  ydside 

46 Rejsbystjert S 55.213.014 8.556.663 
47 Rejsbystjert SØ 55.206.003 8.590.432 

Rømø Leje 50 Pajsand 55.181.337 8.629.888 
51 Dæmning N 55.172.207 8.611.089 

Østerdybs  

ynglebanker 

43 Koresand Ø 55.240.158 8.541.691 
44 Koresand NØ 55.250.632 8.567.711 
45 Rejsbystjert 55.230.911 8.536.363 

Østerdyb 

bund 

40 Mandø Ø 55.279.148 8.596.447 
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Grupperingen af bankerne i Juvre Dyb 

De topografiske ændringer i området er dårligt dokumenterede, men ifølge lokale meddelere (Theodor Hansen pers. 

med.) er den tidligere sejlbare rende mellem Mandø og Kore Sand efterhånden fyldt op. Hvad der ellers er sket af 

topografiske ændringer i tidevandsområdet er forfatterne ukendt. Dog har vi selv ud fra sejlads i farvandet i 

forbindelse med fangst af sæler og håndtering af strandede kaskelotter og ud fra observationerne fra fly kunnet 

konstatere store ændringer i især bankerne ved dybets udløb i Nordsøen. 

Hvad angår antropogene forstryelser er der store forskelle i området.  

Fra vandsiden 

Ud til Juvrebassinet er der som det eneste sted i det danske vadehav ingen havne eller broer. Vester Vedsted Bæk, 

Skelbækken, Rejsby Å og Brøns Å, foruden Store Rende på Mandø er de eneste å-udløb til bassinet og ved ingen af 

disse er der broanlæg med joller. Kun i forbindelse med havjagten fra 1. oktober til 31. januar er der en smule 

jolletrafik i farvandet. Trafikken er dog meget begrænset, da lys og tidevand i forbindelse med havjagt for de 

personer, der sætter ud fra fastlandet, kun passer sammen hver 14. dag. Om sommeren forekommer det, at enkelte 

rejekuttere sejler ind i Juvre Dyb, men dette kun i få dage. Hvad skibstrafik angår er Juvre Dyb således det mest 

uforstyrrede i den danske del af vadehavet, og i begyndelsen af dette årtusinde blev Farvandsvæsnets flydende 

afmærkninger i dybet permanent inddraget. 

Fra land 

Fra landsiden er der ligeledes meget få forstyrrelser i Juvre Dybs tidevandsområde. Fra Jyllandssiden er der langt og 

ufremkommeligt ud til de nærmeste sælbanker, og fra Rømø siden er der ingen trafik, da hele nordenden af øen er 

lukket område, på grund af de militære aktiviteter. Kun fra Mandøsiden kan der være landværts forstyrrelser, men 

da sydenden Kore Sand, hvor en del af sælerne opholder sig på banke ”42 Kore Sand” er et lukket reservat med 

adgangsforhold, skulle forstyrrelser herfra være minimerede, så fremt reservatgrænserne respekteres. Den vigtige 

ynglebanke ”43 Koresand Ø” har vi ikke observeret forstyrrelser på, da traktorruten mellem Mandø og Kore Sands 

veststrand ligger i en afstand på ca. 1 km. fra denne.  
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Fra luften 

En meget speciel og umiddelbart voldsom antropogen påvirkning af Juvrebassinet er aktiviteterne i forbindelse med 

det militære skydeområde på Nordrømø. Her øves bl.a. luft-til-jord skydninger, med skydemålene beliggende blot 2 

km fra de nærmeste sælbanker. Området er meget støjplaget under skydningerne fra de cirkulerende og dykkende 

jetfly, og fra affyringerne af flyets maskinkanoner. Da skydeområdet er lukket for al land-, luft- eller søværts civil 

trafik under skydninger, har vi selvfølgelig inden observationer af sælernes adfærd og fordeling i forbindelse med 

øvelserne, men ifølge oplysninger fra skydeobservatørerne synes sælerne at være ret upåvirkede. 

 

Yderbankerne 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Ydre 

banker 

53 Rømø Flak S 55.204.495 8.488.911 
54 Rømø Flak N 55.203.569 8.460.280 
55 Rømø Flak W 55.206.001 8.450.197 
56 Juvre Dyb W 3-kant 55.221.211 8.442.475 
57 Rømø Flak SW 55.203.569 8.460.280 

 

 

Tællingerne på yderbankerne synes at bekræfte, at barreområdet er under stadig forandring. De voldsomme 

flukuationer i antal og placering, kan ikke være antropogen, da sejlads og skibstrafik i farvandet er meget vanskelig 

og således minimal. Gående trafik i området er udelukket, da der er adgangsforbud. 
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Sammenlignes det samlede antal sæler på Juvre Dybs ydre banker med GT-tællingerne for hele vadehavet ses 

ligeledes, at der ikke er nogen sammenhæng bankernes sælantal tilsyneladende er ret tilfældig.  

Unger 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

29-06-1997 53 Rømø Flak S 40 11 0,28 3,0 

07-07-1985 54 
Rømø Flak N (= 57 
Rømø Flak SW) 75 22 0,29 6,5 

19-07-1983 55 Rømø Flak W 53 12 0,23 2,7 

19-07-1983 56 Juvre Dyb W 3-kant 47 17 0,36 6,1 

 

Vedrørende produktion af unger ligger yderbankernes indekserer fra lidt under middel og ned.  

 

Juvre Dybs yderbanker var i øvrigt stedet for strandinger af 16 kaskelothvaler i 1996 og 13 kaskelothvaler året efter. 

1997-strandingen skete på sydsiden af banken ”55 Rømø Flak W”, og strandingen året inden er formodentlig sket 

nøjagtig samme sted – dette år blev hvalerne dog først fundet et par dage efter, da de lettede på højvandet og drev 

ind på Rømø. 

Centralbankerne 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Central- 

bankerne 

42 Koresand 55.222.684 8.495.781 
48 Rømø NØ 55.210.893 8.528.845 
52 Bollert (Rømø N) 55.211.970 8.515.633 

 

Ifølge egne observationer og observationer gjort af reservatopsynsmand synes der at være en tendens til at ”42 Kore 

Sand” og ”52 Bollert / 48 Rømø NØ” alternerer, således at de to banker sammenlagt antalsmæssigt er rimeligt 

stabile. Ud fra efterretninger fra den reservatstilsynsførende vælger sælerne den side af Juvre dyb, der med den 
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aktuelle vindretning er mindst eksponeret. Centralbankerne sammenlagt er tydelig mere stabile i sælantal end 

”yderbankerne”, hvilket sandsynligvis skyldes at topografien her er noget mere konstant. 

 

Sammenholdes bestandsudviklingen på de to centralbanker tilsammen, ses at den procentuelle stigning er ca. 

halvdelen af bestandsstigningen over hele vadehavet.  Årsagen til dette er uvis, og umiddelbart synes det ikke som 

om, det skyldes pladsproblemer og at bankerne skulle være fyldt op.  

Ligeledes er der heller ikke blandt de spættede sæler observeret territorialadfærd, der skulle holde andre sæler væk. 

Hvorfor de to centralbanker samlet ikke skulle følge med den gennemsnitlige bestandsstigning er et mysterium . 
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Umiddelbart synes der at være god plads til flere sæler på ”52 Bollert”. Bemærk den gamle grænsebåke øverst i 

venstre hjørne, som markerede grænsen Danmark og Preusen fra før 1920. 

 
Juvre Dyb ligger under den gennemsnitlige stigning af antallet af sæler i Vadehavet – årsag uvist 
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

03-07-2000 42 Koresand 176 40 0,23 9,1 

19-06-2006 48 Rømø NØ 104 32 0,34 9,9 

26-06-1996 52 Bollert (Rømø N) 229 83 0,36 30,1 

 

Hvad angår ungeproduktionen ligger bankerne på begge sider af Juvre dyb højt 

 

Resjby Stjerts sydvendte kant 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Rejsby Stjert  

Sydside 

46 Rejsbystjert S 55.213.014 8.556.663 
47 Rejsbystjert SØ 55.206.003 8.590.432 

 

46 + 57 Rejsby Stjert S + SØ 

Den bred af Rejsby Stjert, der ligger ud til Juvre Priel er en sent opstået sælbanke, og om dette skyldes bedrede 

topografiske forhold, eller det skyldes evt. pladsmangel på øvrige ynbglebanker er uvist. Banken bliver pludselig 

taget i brug primo 1990erne og har tilsyneladende stabiliseret sig med et max på omkring de 40 – 50 individer.  

 

 

 



Thyge JENSEN, 15. april 2009, Tælling af sæler vers 18.01 

Side 80 af 155 

 

 

 

Lægges de to banker sammen fås en fluktuerende lokalitet, der svinger omkrind de 40 individer 

Bankernes maksimale ungeboniteter 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

26-06-2002 46 Rejsbystjert S 32 12 0,38 4,5 

 29-06-1993 47 Rejsbystjert SØ 22 6 0,27 1,64 

Begge banker er ”sorte banker”, med høje ungeandele. 

 

Rømø Lejes ynglebanker   

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Rømø Leje 50 Pajsand 55.181.337 8.629.888 
51 Dæmning N 55.172.207 8.611.089 

 

I den sydøstlige del af Juvredybs tidevandsområde finder vi ”50 Pajsand” og ”51 Dæmning N”. Pajsand virker 

”konservativ”, forstået på den måde, at den ligner sig selv fra gang til gang. Som det fremgår af det efterfølgende 

foto er sælernes placering på banken meget spredt, hvilket skyldes den specielle topografi, hvor bankens højeste 
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sted, hvor de første sæler lægger sig under ebben, ligger langt væk fra vandkanten ved lavvande. Vi har ikke i 

tælleperioden observeret et eneste tilfælde af forstyrrelser på banken (ud over larmen fra det nærliggende 

skydeområde samt dem vi selv har forårsaget) hvilket kan være årsag til den sprete fordeling – sælernes 

forkærlighed for at ligge tæt ved vandet af sikkerhedsgrunde er åbenbart ikke så udpræget her. På andre banker, 

hvor højeste sted også er i afstand fra vandkanten, ser man sælerne flytte med ned efterhånden som vandet falder  

 
Bemærk den store afstand til vandkanten nederst i billedet 
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Til sammenligning sæler på Bollert, der tydeligvis er kravlet med vandet ned under ebben 

Pajsannd banken er en typisk ”sort banke” – en af de banker, der er så lave, at de ikke når at tørre op og blive lyse 

under lavvandet. 
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Umiddelbart ser det ud som om Pajsand dykker kraftigt procentuelt efter epidemien i 2002, men kigger man på 

sandets andel af GT for dette år, er dette ikke tilfældet. 

 

 

Unger: 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

19-06-2006 50 Pajsand 70 27 0,39 10,4 
 

Pajsand er en typisk ynglebanke med en ungeandel på næsten 0,4. Hvorfor banken har så beskeden en tilvækst af 

sæler sammenholdt med tilvækst af GT er uvist, da der ikke synes at være pladsmangel (sælerne ligger ikke tæt).  

 

51 Dæmning N 
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”51 Dæmning N” dukker op som sælbanke ultimo 1980erne og accelerer kraftigt fra sidst i 1990erne. Ligesom ”37 

Langjord” accelererer den hurtigt og ligesom samme banke, tager den et uforholdsmæssig stort dykefter epidemien i 

2002 

 

Dæmning N sammenholdt med GT 

 
Det er påfaldende at Dæmning N’s andel af GT falder i 2003 – året efter 2. sælepidemi, falder meget kraftig.  

En ungeandel på 0,4 og en bonitet over gennemsnit gør ”51 Dæmning N” til en ynglebanke. 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

29-06-2007 51 Dæmning N 48 21 0,44 9,2 
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Østerdybs ynglebanker 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Østerdybs  

ynglebanker 

43 Koresand Ø 55.240.158 8.541.691 
44 Koresand NØ 55.250.632 8.567.711 
45 Rejsbystjert 55.230.911 8.536.363 

 

Bankerne i Østerdyb, der er Juvre Dybs fortsættelse nord Nordøst efter at den har delt sig i to løb ved Rejsby Stjert, 

rummer nok det danske Vadehavs vigtigste sælbanke, når det drejer sig om ungeproduktion – nemlig banken ”43 

Kore Sand Ø”.  

 

43 Kore sand Ø 

 

Banken har haft en nogenlunde stabil udvikling i tælleperiode med en tilvækst på 0,1152.  I dette årtusidinde ser det 

ud som om antallet har stabillliseret sig omkrind de 200 dyr, men her ligesom andre steder er der ikke noget i 

topografien eller i de antropogene forhold som skulle umuliggøre eller hindre fortsat vækst. Igen ses at 2002-

epidemien ikke betyder en nedgang i antallet, ligesom ved de andre ”gamle” banker.  
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Bankens udvikling følger stort set udviklingen for hele Vadehavet, dog med et par kraftige tilbagegange i midt 80erne 

og ultimo 1990erne. En forklaring til dette haves ikke. 

Kigger vi på bankens andel af GT kulminerer denne lige efter 2. epidemi i 2002, hgorefter andelen har været faldende 

på grund af en stablilisering i bankens antal samtidig med en generel stigning i Vadehavets samlede bestand 

   

 

Kigger man på 43 Kore Sand Ø’s andel af GT ser man at denne topper i 2004, hvorefter den falder, som følge af, at 

Koresand står stille mens den samlede bestand stiger.  Påfaldende er det, at andelen er stor i 2003 – året efter 

epoidemien – igen et tegn på, at sælerne med faldende antal trækker sig tilbage på de gamle banker. 
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

01-07-2005 43 Koresand Ø 197 85 0,43 36,7 
 

43 Koresand Ø er særlig interessant hvad angår dens ungeproduktion og ungeandel. Som det fremgår af 

ovenstående ligger ungeandelen på ca. 0,4, og ovenikøbet er der i tre tilfælde talt flere unger end voksne, hvilket må 

betyde, at nogle af de voksne har været i vandet og ladet ungerne blive tilbage, eller evt. har der ligget efterladte 

unger – ”hylere” på banken. Mens ungeandelen er nogelunde konstant vokser indekset naturligvis som følgende af 

en øget bestand og dermed et øget nomerisk ungeafkast til bestanden. 

Også hvis vi udstykker bankens ”ungeafkast” i o/oo af årets GT, ses at banken er betydningsfuld. nedgangen efter 

2003 skyldes bankens stagnation sammenholdt med hele vadehavsbestandens udvikling. 
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”43 Koresand Ø”, der er den mest værdifulde banke i det danske vadehav, når det handler om ungeproduktion, 

ligger på den NØ – SW gående bred af Koresand, og er ikke beskyttet med forstyrrelser af reservatbekendtgørelser 

eller lignende. Traktorruten til sydspidsen af Kore Sand passerer banken i en mindste afstand af 1,3 kilometer, og 

traktorføreren, der kender pladsens placering, undgår bevist at komme for tæt på.  

Der har været tilfælde af forstyrrelser i forbindelse med hesteudflugter til koresand, hvor rytterne har taget 

traktorsporet ud til Koresands syd og vestbred, men så har redet langs med Østerdyb tilbage til Mandø.  

44 Koresand NØ 

Denne banke ligger ca. 2 km nordøst for Kore Sand Ø- banken og bankes anvendes, som det fremgår af grafen,  kun 

meget sporadisk af sælerne. 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

17-06-2002 44 Koresand NØ 14 3 0,21 0,6 
 Højeste antal unger talt på banken er 3 unger. 

 

45 Rejsby Stjert 

Rejsby stjert på sydsiden af Østerdyb er – qua sin lave kote (en sort banke) - en noget upålidelig banke, der kun kan 

anvendes ved store lavvander. Sælerne synes at ligge noget tilfældigt og spredt på det lave og våde sand. 
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

11-07-1983 45 Rejsbystjert 44 10 0,23 2,3 
Højeste ungeandel er 10 unger ud af i alt 44 dyr. 

40 Mandø Ø 

Banken der ligger længst inde i Østerdyb har aldrig rummet flere end de 35 sæler, der blev talt i 1983. Årsagen til at 

banken ikke bruges længere kan man forestille sig skyldes at hele området mellem Mandø og Jylland langs med 

låningsvejen langsomt er ved at blive fyldt op med sediment. Mandø Ø ligger absolut det længste man svømmende 

kan komme ind i renden. 

 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

04-07-1983 Mandø Ø 40 35 10  0,29 2,9 

10 unger ud af i alt 35 sæler viser igen at banken har været anvendt som ynglebanke. 
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Bankerne i Listerdyb 

Listerdyb-området er arealmæssigt det største af de fire bassiner og  vi har i tælleperioden overvåget 35 banker ud 

af hele vadehavets xx registrerede banker. Vi har valgt at tælle også den tyske del af Lister Dyb, da bassinet 

selvfølgelig skal opfattes som et samlet hele og ikke opdelt efter administrative grænser.  

 
Lister Dyb rummer ca. 33 sælpladser eller næsten halvdelen af samtlige pladser mellem Ho Bugt og 

Hindenburgdæmningen 

Lister Dyb er igen under delt i 10 grupper, og hele opdelingen ser således ud: 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Lister Dyb  

DK 

Havneby 60/74 Havneby = 
Havneby Ø 

  

61 Havneby S   

Lammelæger 70 Lammelæger   

71 lammelæger Ø   

73 Lammelæger W   
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Jordsand 72 Jordsand W   

Højer 62 Højer W   

63 Højer NW   

64 Højer N   

65 Højer S   

66 Højer SW   

Rødenæs 68 Rødenæs   

69 Rødenæs W   

75 Rødenæs NW   

Lister Dyb 

DE 

Köningshafen 91 Köningshafen   

List 90 List   

94 List NØ   

Wester- 

land 

80 Westerland NØ   

81 Westerland SW   

82 Westerland SØ   

83 Westerland N   

95 Westerland NW   

Græs- 

plænen 

84 Græsplænen   

85 Græsplænen S   

98 Græsplænen SØ   

Munk-marsch 86 Munkmarsch   

87 Munkmarsch Ø   

88 Munkmarsch N   

89 Munkmarsch ØSØ   

93 Munkmarsch NØ   

96 Munkmarsch SØ   

97 Munkmarsch NW   

List 90 List   
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Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Havneby 60/74 Havneby = 
Havneby Ø 

  

61 Havneby S   

 

60  Havneby = 74 Havneby Ø 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

15-07-1988 60+74 Havneby 24 9   3,4 
 

61 Havneby S 
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

28-06-2000 61 Havneby S 23 6  0,26 1,6 
 

De to sælbanker ud for Havneby har i hele tælleperioden været meget fluktuerende, uvist af hvilken årsag, men 

farvandet er rimeligt trafikeret til og fra Havneby. I dag er ”61 Havneby S” udflugtsmål for SealWatching ture ud af 

Havneby og List, uden dette dog synes at påvirke sælerne. 

 
Sælerne på banken til venstre og Havneby øverst 



Thyge JENSEN, 15. april 2009, Tælling af sæler vers 18.01 

Side 94 af 155 

 

 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Lammelæger 70 Lammelæger   

71 lammelæger Ø   

73 Lammelæger W   

 

De tre banker med navnet Lammelæger bør behandles samlet, da bankerne formodes at servicere det samme 

klientel. Topografien i området er meget foranderlig og GPS-positionerne på de nævnte steder bør kun opfattes 

vejledende, da sandet i dette eksponerede havområde flytter rundt i store mængder og med stor hastighed. ”70 

Lammelæger” topper i midten af 90erne og falder derefter, mens en ny banke ”73 lammelæger W” tager over for en 

kort stund. I år 2002 er også dette højsande forsvundet, og sælerne forsvinder. På to år reducerets antallet af sæler 

på bankerne fra 667 dyr til 25. Kun 4% er der tilbage af den oprindelige bestand.   

 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 
31-07-1992 70 Lammelæger 242 21 0,09 1,8 

  71 Lammelæger Ø   0      

27-06-1998 73 Lammelægger W 393 7 0,02 0,1 

De tre Lammelæger- sande har alle en lav ungeandel,og kan kareakteriseres som typiskeraste/ fældebanker (lyse 

banker).  
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Lammelæger år: ? ST 

 
Lammelæger ved normalt højvande efter borterosionen  
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Lammelæger fik reservatstatus i 19xx og har det stadig i dag (2009), selvom banken ikke længere eksisterer. Dog er vi 

blevet informeret af reservatopsynsmanden på Rømø, at der i jan 2009 er blevet set ca. 60 sæler på banken, hvilket 

kan være et tegn på at banken er på vej op af havet igen. 

 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Jordsand 72 Jordsand W   

 

”72 Jordsand W” er en sælbanke, der pludseligt bliver anvendt fra år 2000. Selvom der ikke er angivet data for 

banken de foregående år, skyldes det ikke at den ikke er blevet observeret, da flyruten under tællingerne altid er 

forløbet ganske tæt på sandet. Hvis der har været sæler på banken i de foregående år, var disse også blevet opdaget. 

 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

30-06-2006 72 Jordsand W 99 33 0,33 11,0 
 

Et specielt træk ved banken er, at der altid står en mængde fugle i vandkanten sammen med sælerne. Et fænomen 

der også opleves andre steder i Vadehavet, men ikke så udpræget. 
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Det er nærliggende at forestille sig, at ”72 Jordsand W” (sammen med ”91 Königshafen”) har givet nyt husly til  

nogle af sælerne ude fra Lammelægeren,da disse blev hjemløse i begyndelsen af dette årtusinde. 

 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Köningshafen 91 Köningshafen   

 

Vi flyver for en kort stund lige over på den tyske side af grænsen og kigger på bankerne i Königshafen ved 

nordspidsen af Sild, hvor 219 sæler incl. 21 unger d.  17 06 2002 ligger fordelt på tre banker i bugten. 
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Som en af de få sælbanker i Vadehavet er ”91 Königshafen” landfast ved lavvande 

Karakteristisk for Königshafen er at sælerne ligger indbyrdes meget tæt sammenlignet med sæler på andre banker. 

Fænomenet kan undre, når man ser andre banker (44 KoreSand Ø) flade ud i tællingerne, selvom sælerne på disse 

banker synes at have meget mere indbyrdes plads. 
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Individafstanden er lille på ”91 Königshafen” 

 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

26-06-2002 91 Kønigshaven 253 40 0,16 6,3 
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Hvor blev Lammelægersælerne af, og hvorfor forsvandt Königshafensælerne igen og hvad med Jordsand W? 

 

Således ser hele situationen ud på bankerne ved Listerdybs munding. Lammelægerbankerne forsvinder, og sælerne 

klupmer sig sammen i Königshafen, og oven i det hele fjerner 2002-epidemien en stor del af dyrene (se også 1989-

dykket på Lammelæger). Tilsyneladende er en del af yderbankesælerne fundet andre steder i Vadehavet til at 

opholde sig på. ”Langjord N” kunne være en mulighed, eller måske bankerne ud for Amrum syd for Sild. 

De noget højere ungeboniteter for Köningshafen og Jordsand tyder ligeledes på, at deres anvendelser ikke så meget 

er fældning med også til ungefødsler. 

 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Højer 62 Højer W   

63 Højer NW   

64 Højer N   

65 Højer S   

66 Højer SW   

 

Højerbankerne er en gruppe ”sorte” banker, der ligger ved indsejlingen til Vidåkanalen. Afstanden mellen de to 

fjerneste banker er ca. 1,7 km, og bankerne kan derfor behandles samlet. 
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Antallet af sæler på bankerne er nogenlunde stabil, men sammenholdt med udviklingen i det samlede Vadehav, er 

andelen tydeligt faldende. 

I forbindelse med bygningen af den nye Vidåsluse, blev kanalen vest for den nye sluse lagt om. Tidligere var renden 

løbet først i NW-lig retnkng og senere i WNW,  således at kanalen løb ud i Højer Dyb ca. 1 km nord for Højer-

bankerne. I forbindelse med byggeriet af det nye dige skulle der bugseres en sandpumper ind til marskkanten, og 

man valgte da at grave en ny kanal syd for den gamle kanal, og denne kanals vestligste ende kom til at løbe igennem 

de priler, på hvis bredder Højer-sælbankerne liggger.  
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Da pumpearbejdet var tilendebragt og sandlumperen borte igen, valgte man, at sløjfe den gamle kanal og i stedet 

afmærke den ny – den der løb gennem sælbankerne 

 
Den gamle og den nye kanal mellem Højer og Lister Dyb 

 I den lokale presse, blev det fænomen, at man nu pludselig kunne se sæler, når man sejlede ud gennem kanalen, 

udlagt som at ”Arbjdet med det nye dige havde trukket 500 nye sæler til” (Avisudklip)  

Under bygningen af selve slusen var der gravet en kanal uden om byggeriet, og med den nye dybe kanal, var der 

gode muligheder for sejlads ud i Vadehavet. Da slusen var færdig og omløbet fyldt op igen, stoppede det meste 

sejlads, da gennemsejlingen af slusen, kun kunne foregå med meget små både. Slusekamrene er tre små rør, med en 

meget lille gennemsejlimgshøjde, der kun tillader passage med små skibe, og da der ikke er slusekamre, som ved 

Ribe Å’s udløb i Vadehavet, kan slusen kun passeres i tidsrummet fra ca. midt ebbe, hvor sluserne passivt åbnes og 

indtil lavvande, hvor det herefter stigende vand i vadehavet, får sluserne til at lukke igen. 

En sejltur fra Højer og ud i Vadehavet er meget besværlig, da man først skal gennem slusen på den sidste halvdel af 

ebben, og når man kommer ud, er der lavvande med meget ringe dybde i renden. Altså skal man vente udenfor 

slusen indtil næste højvande, før man kan fortsætte. Turen tilbage fra Vdehavet gennem Vidåslusen til Højer er 

ligeså omstændig og besværlig. 
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Altså er trafikken forbi sælbankerne i dag faldet på trods af, at sejlruten i dag går tæt mellem bankerne. 

Tilbagegangen i sælernes antal må derfor have en anden forklaring, og kan man forestille sig at den tiltagende 

sedimentation i området (svarende til vadehavet omkring ”Mandø Ø”) kan være årsag. 

 

 

 

I en kort årrække sidst i 1980erne brugte nogle sæler at anvende bredderne af  oppumpningsrenden fra 

digebyggeriet (populært kaldet ”Hollænderrenden” da sandpumperen var hollandsk) som liggeplads, men 

efterhånden som renden blev fyldt op med sediment, forsvandt disse. 
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Unger 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 
19-06-2000 62 Højer W 65 17  0,26  4,4 

26-06-1996 63 Højer NW 13 6 0,46  2,8 

01-07-2005 64 Højer N 42 21 0,50 10,5 

20-06-1993 65 Højer S 31 12 0,39 4,6 

26-06-2002 66 Højer SW 26 10 0,38 3,8 

 

Kun én af Højerbankerne – ”64 Højer N” har haft en ungeindeks på over vadehavets gennemsnit, men ud fra 

ungeandelene fremgår tydeligt, at Højer-bankerne er ynglebanker. 

 

Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Rødenæs 68 Rødenæs   

69 Rødenæs W   

75 Rødenæs NW   

 

 

Rødenæs-bankerne er tre ”sorte” banker på række med en indbyrdes afstand på ca. 3 km. Derfor bør de egentlig 

ikke behandles samlet. Sælernes tilstedeværelse på bankerne er ret uforudsigelig, og årsagernerne til de viste 

fluktuationer er ukendt. Højeste antal unger set på en af bankerne er 4 unger ud af 14 dyr. 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

29-06-1990 68 Rødenæs 14 4 0,29 1,1 

21-06-1991 69 Rødenæs W 11 3 0,27 0,8 
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Den tyske del af Lister Dyb 

Så flyver vi over den dansk/tyske grænse og opsøger nogle sorte banker midt mellem det fremskudte dige og Sild. 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Lister Dyb Wester- 

land 

80 Westerland NØ   

81 Westerland SW   

82 Westerland SØ   

83 Westerland N   

95 Westerland NW   

 

 
Sællokaliteterne i den centrale og sydlige ebde af Lister Dyb er overvejende ”sorte”. Her et kig hen over ”85 

Græsplænen S” mod NNW med ”Westerlandbankerne” i baggrunden. 
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Westerlandbankerne er en gruppe sorte småbanker der øst/vest ligger midt i Listerdybbassinet ca. 2 sømil nord for 

Hindenburgdæmningen (jernbanedæmningen til Sild). Bankerne er ganske stille, men stødt blevet afsælet i 

tælleperioden, der (som det ses har et hul i året 1985, hvor vi et år ikke talte tyske banker). Årsagerne til 

tilbagegangene  er som for Højerbankerne uvis, men en øget sedimentation kan være en årsag. Bankerne ligger så 

fjernt og gemt i det tyske vadehav, at forstyrrelser ikke kan være årsagen. 

Antallet af sæler på bankerne er siden 1986 faldet med ca. 13 % om året 

 

Hvad angår ungebidrag til bedstanden synes bankerne ikke værdifulde, selv om de alle tydeligt er ynglebanker. 
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

21-06-1991 80 Westerland NØ 36 13 0,36 4,7 

29-06-1990 81 Westerland SW 46 14 0,30 4,3 

13-07-1982 82 Westerland SØ 34 13 0,38 5,0 

05-07-1991 83 Westerland N 13 6 0,46 2,8 

  95 Westerland NW   0     

 

“Græsplænen” 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Lister Dyb Græs- 

plænen 

84 Græsplænen   

85 Græsplænen S   

98 Græsplænen SØ   

 

En lille sømil vest for Westerlandsbankerne og næsten inde i bunden af Westerley (12 sømil fra det åbne hav) ligger 

”Græsplænen” – således opkaldt af os selv i slutningen af 1980erne, hvor banken var så belagt med søsalat, at det 

kunne være vanskeligt at finde sælerne i ”høet”.   

 

Den centrale og store banke i gruppen er ”84 Græsplænen”, der har en stabil tilvækst indtil 1997, hvorefter den 

begynder at svinge. 2002-epidemien (hvis denne er årsagen) synes at slå ugennem på ”84 Græsplænen”, hvor 

bankens afdel af GT-indekset falder med 2 procentpoint fra 6% - 4%, hvilket ikke harmonerer med observationer 

andre steder fra, som tyder på, at de ”gamle” banker ikke rammes så hårdt som de nye, og ”84 Græsplænen” er 

netop en gammel banke. 
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Især i de senere år er ”84 Græsplænen” blevet suppleret med at par anneks- eller satellitbanker ca. 1½ km længere 

inde i prielen. 

Set fra luften skiller Græsplænen sig klart ud fra de fleste andre banker i Vadehavet. Banken er ”sort” forstået på den 

måde, at den ikke bliver tør og lysende under et lavvande. Derfor må koten formodes at være ret lav, og med en 

meget lille gradient ned og dermed afvanding mod prielen. 

 
”84 Græsplænen” er den banke i Vadehavet hvorpå sælerne ses ligge længst fra vandkanten under lavvandet. 

Det specielle er, at sælerne ligger langt borte fra vandkanten, og at der ikke er krybespor i sandet, der viser, at de 

under ebben har søgt at følge med vandkanten. Billedet kan kun tolkes som om, at sælerne på denne banke er så fri 
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for forstyrrelser, at de, der holder til der eller de der kommer til stedet, er så trygge, at her kan de godt ligge over 

100 meter fra det sikre vand. På billeddet ses endvidere at sælerne på banken næsten alle sammen er hunner og 

unger. 

Syd for ”84 Græsplænen” findes en noget tilsvarende banke ”85 Græsplænen S”, der til forskel fra” 84 Græsplænen” 

tilsyneladende ikke mærker noget til epidemierne – tallene er dog så små, at man nok bør undgå enhver tolkning. 

 

Endelig er der indenfor de seneste år dukket en tredje banke op - næsten helt nede i bunden af  Westerley, som vi 

har navngivet ”98 Græsplænen SØ” 

 

Samlet ser Westerley-billedet med de tre ”plæner” således ud: Stabil udvikling og vækst indtil 1997 og derefter 

kraftige fluktuationer. 
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Den samlede udvikling for banken siden 1986 ser således ud:  

 

hvoraf det fremgår af den gennemsnitlige vækst på 3,3 % ligger under hele vadehavets gennemsnit for samme 

periode på på 4,1 %. 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 
26-06-1997 84 Græsplæne 153 60 0,39 23,5 

19-06-2006 85 Græsplæne S 53 24 0,45 10,9 

30-06-2006 98 Græsplæne SØ 52 21 0,40 8,5 

 

Det ses at hvad angår ungeindexet ligger alle tre banker over gennemsnittet, så stedet er klart den lokalitet der har 

det højeste ”ungebonitetsscore” i hele Lister Dyb området. 
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Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Lister Dyb Munkmarsch 86 Munkmarsch   

87 Munkmarsch Ø   

88 Munkmarsch N   

89 Munkmarsch ØSØ   

93 Munkmarsch NØ   

96 Munkmarsch SØ   

97 Munkmarsch NW   

 

 

Munkmarsch-bankerne ligger i det sydvestlige hjørne af Lister Dybs tidevandsområde i Pandertiefs kaotiske og 

omskiftelige forgreninger rundt om bl.a. Rauling Sand 

Gruppen besttår af både sorte og lyse banker, med hovedbanken ”84 Munkmarsch” som en sort ynglebanke. 

Antallet af dyr på de forskellige sande er stærkt fluktuerende, hvorfor man ikke kan anvende sælerners 

tilstedeværelser i rum og tid til ret mange tolkninger.  

 

At 1988-tallet er så højt, er der ingen forklaring på. Tallene fra dette år er yderligere upålidelige, da epidemien 

rasede hen over tællesæsonen. 
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Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

15-07-1988 86 Munkmarsch 28 16 0,57 9,1 

26-06-2002 87 Munkmarsch Ø 16 6 0,38 2,3 

23-07-1990 88 Munkmarsch N 8 5 0,63 3,1 

27-06-1992 89 Munkmarsch ØNØ 15 6 0,40 2,4 

02-07-2004 93 Munkmasrch NØ 5 2 0,40 0,8 

05-07-1988 96 Munkmarsch SØ 27 12 0,44 5,3 

30-06-2006 97 Munkmarsch NW 6 2 0,33 0,7 
 

Alle Munkmarsch-bankerne er tydelige ynglebanker, hvoraf én banke fremviser en ungeandel over 0,5 (!). Som det 

fremgår af skemaet er ”86 Munkmarsch” den eneste af bankerne der har et ungeindeks over vandehavets 

gennemsnit (6,7), men opfattes dette fjerne hjørne af Vadehavet som et samlet hele, kommer ungeboniteten 

selvfølgelig noget højere op. Fra Munkmarschbankerne og ud til åben hav er der ca. 12 sømil (ligesom ved 

”Græsplænerne”). 

Dyb Gruppe Nr. Navn Br. Lg. 

Lister Dyb List 90 List   

 

Listbankerne består kun af én banke nemlig ”90 List”, med ”94 List NØ” som et sjældent supplement. Den 

gemmensnitlige stigning siden 1986 har været ca 4 % svarende til den gennemsnitlige stigning for hele vaderhavet. 

 

 

Dato LokNr Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 
22-06-1998 90 List 81 26 0,32 8,3 

26-06-2002 94 List NØ 16 3 0,19 0,6 

Ungemæssigt ses at hovedbanken ligger over gennemsnittet, og må også ud fra ungeandelen karakteriseres som en 

ynglebanke. 
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Karakteristik af de enkelte dyb 
I det følgende afsnit behandles de enkelte dyb samlet udfra en matrix, der ser således ud: 

� Tællinger 

� Ungeandel/ 

ungebonitet  

� Banketyper 

� Historie - Topografisk 

� Historie - Biologisk 

� Historie - Antropogen 

� Kommentar 

 

Oversigt 

I det følgende skema kan ændringerne i antallet af sæler i de enkelte løb aflæses som kvotienten til x i e’s eksponent. 

Yderligere er tællingerne inddelt i tre perioder afgrænset af epidemierne i 1988 og 2002. 

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Alle år y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  

2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  

 

Skemaet herunder viser den gennemsnitlige ungeandel og ungebonitet for de fire banker for året 2007- 

2007 Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Højeste Ungeandel 0,10 0,12 0,27 0,24 

Højeste Ungebonitet 1,8 15,3 40,1 32,6 
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Grådyb: 

Tællinger 

  

 
 

Grådyb er det tidevandssystem, der – tæt fulgt af Knudedyb – har haft den støeste procentuelle stigning i antallet af 

sæler i perioden 1981 – 2007. Den gennemsnitlige årlige tilvækst har i tælleperioden været ca. 8%. 

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

1981-2007 y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  

2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  

 

Ungeandel/ungebonitet 

Ungeandel (graden af anvendelse som yngleområde) 

Ungebonitet (områdets afkast af unger)  
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2007 Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Højeste Ungeandel 0,10 0,12 0,27 0,24 

Højeste Ungebonitet 1,8 15,3 40,1 32,6 
 

Banketyper 

Der er ingen højsande i Grådybs tidevandsområde, efter at Søren Jessens Sand er blevet landfast med Fanø. Langli 

Sand overfor er højrt med dog vanddækket ved narmalt højvande.  Ligeledes er alle bankerne i Hobo Dyb, samt de 

små banker i Hjerting Løb. Den højeste ungeandel for bankerne i Grådyb er 0,1, hvilket er det laveste for det samlede 

danske vadehav.  

Historie  -  topografisk 

Som ved de andre Vadehavsdyb sker de største topografiske ændringer i dybenes yderende, hvor eksponeringen for 

sø og vind er størst. Som i den eneste af dybene opretholdes der på grund af besejlingen af Esbjerg Havn en konstant 

vanddybde på barren på 10,3 meter MSL (middelspringtidslavvande), men i hvilken grad dette kunstige indgreb har 

indvirkning på sandenes dynamik i tidevandssystemet, er der nogen uenighed omkring. Kort fortalt er der vokset et 

rimelig stort sande (”10 Langli Sand”) op på nordsiden af Grådyb. 

Historie  - biologisk 

Ud fra egne erfaringer med fiskeri med bomtrawl i Grådyb og Hjerting Løb forsvandt livet på havbunden i løbet af få 

år midt i 1980erne. Årsagerne til dette er der delte meninger om, men i samme periode gennemførtes en større 

uddybning af Esbjerg Havn med et uundgåeligt ”spill” som følgekonsekvens. Samtidigt begyndte skarverne at 

optræde i vadehavsområdet, og blandt mange lokale herskede den opfattelse, at det var ”skarver og sæler, der 

havde ædt det hele”. Imidlertid var et ikke kun fiskelivet, der forsvandt fra området, men også invertebrater som 

eremitkrebs, søpindsvin, konk og søstjerner – alle arter, der ikke ædes af sæler og formedentlig heller ikke af skarver. 

Historie  - antropogene 

Som tidligere nævnt blev ”10 Landli Sand” indbefattet i det reservat, der blev oprettet i 1979, men på grund af 

forkert og magelfuld afgrænsning, har dette ikke haft betydning for sælerne på dette sand. Anderledes i Hobo Dyb, 

hvor reservaroprettelsen tydeligvis har været en sælmæssig succes. Grådyb er meget befærdet, men karakteren af 

skibstrafikken har ændret sig i tælleperioden – og senest har jollerampen i Esbjerg Havn muliggjort megen urolig 

sejlads i farvandet. Sælerne på Langli Sand bliver i sommerperioden flere gange dagligt opsøgt af ”SealWatching” 

skibe, men disse holder sig altid på passende afstand, og accepteres tydeligvis af sælerne. Et sikkert kendskab til 

sælernes årvågenhedssignaler, giver skipperne muligheder for løbende at justere afstanden. 

Kommentar 

Det er interessant at se, at Grådyb ligger med den højeste vækstrate for hele det samlede danske Vadehav, samtidigt 

med at området har den absolut laveste ungeandel og –bonitet. Grådybområdet ”lever” således af indvandrede 

sæler fra andre områder, og helt tydeligt har de nye gunstige forhold for sælerne i forbindelse med oprettelsen af 

referenceområdet mellem Skallingen og Langli haft stor betydning for tilvæksten.  

Fraværet af unger i forbindelse med de nye banker i Hobo Dyb, kan evt. tolkes som en form for enerti eller 

konservatisme i sælernes valg af liggeplads, hvor ”enertien” hos fertile hunner åbenbart er større end hos sæler 

generelt. Hvidehavet blev lukket allerede i 1979 men først i 1990erne begynder sælerne at invadere området, og den 

årlige tilvækst mellem de to epidemier kommer helt op på 26%. Det bliver interessant at se, om fertile hunner vil 

dukke op i dybet senere. 
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Knudedyb: 

Tællinger: 

  

  

 

Knudedyb har sammen med Grådyb den største procentuelle stigning i antallet af sæler tælleperioden med hele 25% 

i årlig tilvækst i perioden 2003 – 2007. Imidlertid er hovedårsagen til dennen kraftige stigning, opkomsten af 

sælbanken ved det nye Galgedyb pånordbredden af ”37 Langli N”.  

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Alle år y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  

2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  
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Ungeandel/ungebonitet 

2007 Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Højeste Ungeandel 0,10 0,12 0,27 0,24 

Højeste Ungebonitet 1,8 15,3 40,1 32,6 
 

Skemaet vister at både Knudedybs gennemsnitlige ungeanden 2007 og ungebonitet 2007 er overraskende lave. 

Årsagen skal imidlertid – ligesom ved bestandstiklvæksten i området – søges på nordbredden af Langjord. Denne op 

til 700 sæler store banke er ungefri, og trækker derfor kraftigt ned på gennemsnittet. 

Banketyper 

Knudedybområdet rummer både højsandsbanker (”37 Langjord”, ”34 Knudedyb SW”) og vadekantsbanker (”29 

Mandø NW” og ”30 Jørgens Lo”) og yderligere er der tendens til at østkanten af ”30 Jørgens Lo” samt bankerne i 

Lundvig Løb kan karakteriseres som ”sorte banker” (banker, der tørre i så kort tid, at sandet forbliver vådt og mørkt i 

hele lavvandsperioden). 

Historie – topografisk 

Knudedyb har undergået store topografiske ændringer i tælleperioden. Fjernest fra Nordsøen har ændringerne som i 

de andre dyb ikke været så påfaldende, men i yderdelen er der sket store ændringer. Højsandet ”32 Flakstjerten” 

forsvandt, og Galgedyb omlagde sit udløb i Nordsøen, med dannelsen af en stejl, havnær og beskyttet sandflak som 

resultat – ideelt helårs til rastende eller fældende sæler (”37 Langjord”). Det er ligeledes på denne banke, at vi kan 

konstatere at gråsælerne bliver mere  og mere hyppige i den danske del af vadehavet.  

Sandbankerne syd for Knudedyb og vest for Mandø er meget upålidelige hvad angår placering og kote, og som det 

ses af tællinger anvender sælerne i en kort periode det havnære højsande ”34 Knudedyb SW”, som rasteplads.  

 

Historie – biologisk 

Ifølge lokale fritidsfiskere er livet forsvundet fra Knudedyb – dog kun bundfaunaen. I sæsonen fanges der en del 

migrerende fiskearter i dybet – især markrel. Nærmere oplysninger om livet og udviklingen i dybets fiskefauna findes 

ikke. 

 

Historie – antropogen 

Der foretages ikke nogen form for gravninger eller uddybninger i området, ligesom forstyrrelser fra jagt er kortvarig 

og kun forekommende i den yderste ende af dybet (udenfor rejelinien). Den rekreative sejlads i området har været 

faldende i tælleperioden dels på grund af jagtens udfasning, samt formodentlig på grund af, at den øgede velstand 

har muliggjort for sejlerfolket på egnen at købe og have fritidsbåde liggende ved Lillebælt, hvor sejlmulighederne er 

mange gange større, og mindre komplicerede. 

Dertil kommer at dybets eneste ”havn” udover Kammerslusen og Ribe Skibbro nemlig Sønderho i dag er sandet til 

både i selve havnen og i de render, der løb derind. I dag er der ingen eller kun meget lidt sejlads på Sønderho, da Sdr. 

Keldsand Renden er helt plan med vaderne på begge sider af vandskellet, ligesom Langjordsrenden kunne har megen 

lille dybde. Ruten til Sønderho ude fra Nordsøen har en rimelig dybde det første stykke, men fra området syd for 

Hønen og ind til havnen er der igen heller ingen vand. 
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Tidligere var det muligt at sejle fra Knudedyb til Mandø gennem først Gydeløbet og så Mandø Gyde og endelig Kane 

slunde. Mandø Gyde er i dag ligeledes sandet til, og egne forsøg på at finde andre indsejlinger til Mandø er alle 

mislykkedes. 

En interessant banke i Knudedyb er ”29 Mandø NW”, der umiddelbart ligger eksopneret for forstyrrelser fra 

bådtrafikken mellem Kammerslusen og Jordsand, der er det gængse udflugtsmål for dybets fritidsfartøjer. Imidlertid 

synes der blandt sejlerne at være en stor respekt for sælerne på sandet, og der er ikke på noget tidspunkt 

konstateret, at disse sæler var jaget i vandet af skibe. 

En anden interessant banke er ”37 Lanjord N”, hvor højeste tælling i perioden blev talt til 790 sæler (incl gråsæler). 

Fra Fanøsiden er der kun kort afstand til sælerne, og ude ved prielen er der under 100 meter over til sælerne. Hvis 

publikum vil forholde sig roligt derude – uden at støje eller gå i vandet, vil ”37 Langjord N” i fremtiden kunne blive 

vadehavets bedste ekskursionsbanke for gående. 

 

Kommentar 

En kvalificeret analyse og vurdering af Knudedybs status, udvikling og potentiale ud fra tællematerialet har et stort 

statistisk problem, nemlig opkomsten af galgedybsbankerne. Ud fra topografien er det tvivlsomt om der er nogen 

form for kontakt mellem Galgedybssælerne og de øvrige Knudedybssæler. Kun ved højvande vil det være muligt at 

svømme gennem renderne eller over flakkene mellem de to dyb. Evt. burde Galgedyb opfattes som som et 

selvstændigt dyb // med de øvrige vadehavsdyb. Knudedyb (og Galgedyb). 

Alt i alt synes Knudedyb at være et robust sælområde, hvor der hersker harmoni mellem sælernes behov og 

menneskers ønske om rekreative oplevelser. 
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Juvredyb 

Tællinger 

  

  

 

Juvredyb ligger sammen med Listerdyb i bunden, når det handler om vækst i antallet af sæler, hvilket ikke – når man 

kigger på dybets ungeproduktion - bør tolkes som om at dybet stiller ringere betingelser for sælerne end de andre 

dyb.  

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Alle år y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  

2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  
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Ungeandel/ungebonitet 

Juvre dyb topper listen når det drejer sig om afkast af nye rekrutter til populationen. Den gennemsnitlige ungeandel 

ligger på 0,27, hvilket indikerer at mange af dybets banker er ynglebanker. Værdien 40,1 i det lidt svævende begreb 

”ungebonitet” antyder ligeledes, at dybet er af største vigtighed, når det handler om at levere nye sæler til 

besatnden.   

2007 Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Højeste Ungeandel 0,10 0,12 0,27 0,24 

Højeste Ungebonitet 1,8 15,3 40,1 32,6 
 

Banketyper 

Alle banketyper er repræsenterede i Juvre Dyb. Inderst i løbet ligger Pajsand, der er en ”sort banke” – altså så 

lavtliggende, at den ikke tørre op og bliver lys under ebben (Årsagen til ”sort banke” er ikke kun vanddækningstiden, 

men også sedimenttypen kan være medvirkende årsag). Rejsby Stjert bankerne må ligeledes karakteriseres som 

sorte ynglebanker, mens de fleste øvrige banker i dybet er lyse overvejende stejlkantede banker. ”42 Koresand” er 

det eneste nuværende stabile højsande i området, hvor sælerne har mulighed for at ligge på alle normale vandtider. 

Juvres vestligste banker er som nævnt noget omskiftelige hvad angår kote og placering, og det er ikke umuligt at en 

eller flere af disse flak i perioder kan påberåbe sig højsandestatus. 

Historie – Topografisk 

Dybets topografiske historie vides der ikke meget om i tælleperiodens korte span af tid, men tidligere må dybet have 

set ganske anderledes ud, dels da det menes at være den oprindelige sejlrute til Ribe i Vikingetid og Middelalder, og 

dels er der dokumentation for, at eksporten af jyske stude til Holland i 15- 1600 tallet foregik via Hvidding Nakke. 

Indenfor seneste menneskealder vides det – udfra beretninger fra lokale – at der var dybt vand mellem Mandø og 

Kore Sand og ikke som i dag mulighed for kørsel, ridning og trafik til bens ved normalt lavvande. 

Historie – Biologisk 

Dybets biologiske status og historie hvad angår fiskefauna, er nok den mest ukendte af alle løbs. Om sommeren 

sejler enkelte rejekuttere ind i løbet, men kun for en periode på få dage. 

 

Historie – Antropogen 

Dybets har i tælleperioden ikke undergået de store antropoge ændringer. Skydeområdet på Bollert har i hele 

perioden lukket for civil færdsel på nordøen, og besejlingen i løbet er efterhåneden blevet så sparsom, at al 

afmærkning i dag – både farvandsvæsenets og den lokale – er inddraget. I vinterhalvåret er der i forbindelse med 

havfuglejagten en smule sejlads med joller sat i vandet fra trailer ved Vester Vedsted. 

Turistkørslen fra Mandø til Koresand om sommeren er forøget, men dette påvirker i uheldigste tilfælde kun sælerne 

på ”42 Korsand”, hvilket er observeret flere gange. Der har imidlertid i tælleperioden ikke været konstateret 

forstyrrelser på den vigtige ynglebanke ”43 Koresand Ø”.  

Kommentar 

Juvredybs tidevandsområde må karakteriseres som kerneområdet for de spættede sæler i det danske Vadehav. Det 

ca. 150 km2 område rummer – ud fra de iagttagelser og registreringer, der er gjort i tælleperioden – alle de 

facilliteter, som man må formode at en spættede sæl forventer af en delhabitat. Der er tilsyneladende banketyper til 

alle formål, og så er irregulære og uvante forstyrrelser sjældne. Støj fra jetfly er der rigeligt af, men skydningerne 

umuliggør civil gående eller kørende trafik. 
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Skulle flyvevåbenet på et tidspunkt forlade Nordrømø, bør en plan til forvaltning af området være klar. Der er så 

rigeligt plads på Bollert, at der uden tvivl vil være rum til både sæler og mennesker.   
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Listerdyb: 

Tællinger 

  

  

 

Juvre Dyb har haft en noget omtumlet historie i tællingsperioden. Det havvendte højsande ”Lammelæger” rammes 

hårdt under den 1. sælepidemi i 1988 og 13 – 14 år senere forsvinder banken fra havets overflade – uvist af hvilken 

årsag – men med et efterfølgende naturligt fravær af sæler til følge. Længere inde i dybet falder antallet af sæler i 

flere områder, mens midterbankerne bliver mere og mere populære. 

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

1981-2007 y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  

2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  
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Lister Dyb kan måske opfattes som mindre betydende for Vadehavets bestand af spættede sæler, men ser man på 

dybets bidrag af nye individer, ses at Lister Dyb – en smule parallelt til Juvre Dyb  

Ungeandel/ungebonitet 

Ungeandel (graden af anvendelse som yngleområde) 

Ungebonitet (områdets afkast af unger)  

2007 Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

Højeste Ungeandel 0,10 0,12 0,27 0,24 

Højeste Ungebonitet 1,8 15,3 40,1 32,6 
 

Vedr. ungeafkastet er Lister Dyb godt med med en ungebonitet på 32,6, og en højeste gennemsnitloig ungeandel i 

2007 på 24% viser også at dybet er betydningsfuld som rekruteringsområde for nye sæler – især med ”84 

Græsplænen” som bidragsyder. 

Banketyper 

Af banketyper rummer Lister Dyb i dag efter Lammelægers forsvinden kun vadebanker og ”sorte banker”. 

”Königshafen” fungerer tilsyneladende som højsande efter Lamelægers forsvinden, men den store interne tæthed på 

sandet sammenholdt med dens kortvarige popularitet tyder på, at den har været en nødløsning for sælerne. Ellers 

findes der både lyse ”kantbanker” og ”sorte banker”.  

Inderst i Listerdyb tidevandsområdet findes de sorte ynglebanker, hvor ”Græsplænen” er en af de vigtige, mens 

ynglebankerne i ”Højergruppen” samt i ”Westerlandgruppen” med tiden har mistet kandidater. 

Historie – Topografisk 

Områdets topografiske historie præges af den dramatiske forsvinden af Lammelægerbankerne, og i perioden er 

Danmarks eneste hallig ”Jordsand” også borteroderet. Selvom sidstnævnte lokalitet ikke har haft nogen betydning 

for sælerne, fortæller dette alligevel noget om dybets dynammik. Jordsand var i føge hollandske søkort fra 1500-

tallet af en størrelse på ca. xx km2 svarende til x/x af Mandø indenfor digerne i dag.  Ifølge lekale sejlere, har der 

været en øget tilslikning af renderne længst inde i dybet, hvilket evt. kan være medvirkende forklaring på, at de 

inderste sælbanker rent antalsmæssiggt er for nedadgående.  

Historie – Biologisk 

Dybets udvikling hvad angår fiskefauna er forfatterne ukendt, så det vides ikke om dybet har haft samme tilbagegang 

i bundfaunaen, som det kunne observeres i Grådyb. I løbet træffes ofte marsvin, hvilket kunne tyde på, at Listerdyb 

ligesom f.eks. Knudedyb ikke har fået reduceret den pelagsike fiskefauna væsentligt. 

Historie – Antropogen 

Der synes ikke løbet at være nogen st-rre antropogen påvirkning af sælens delhabitat. Ynglebankerne i den tyske del 

af Lister Dyb ligger overvejende i fjerne afkroge af løbet, og kun yderst sjældent er der observeret rekreativ 

bådsejlads i dette område. Anderledes ud for Vidåslusen, hvor kanalen i forbindelse med etableringen af det 

fremskudte dige blev flyttet til et sydligere forløb gennem en priel, der tidligere havde været blidt og uforstyrret. 

Sejlruten ud af Visåen til Vadehavet kom nu til at gå dennem det sælområde, som bestå af de 5 ”Højer-banker”. 

Ligesom i Ribe, hvor fritidssejladsen ud af Riebe å er fladet i tælleperioden er sejladsen ud af Vidåen ligeledes 

aftaget. Ved den sidste lokalitet dog af den logiske årsag, at der dels ikke er en kammdersluse, der muliggør 
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udslusnking ved højvande og dels er gennemsejlingsrørene af en sådan størrelse, at kun småbåde har mulighed for 

at sejle igennem. 

Farvandet rummer på den danske side to områder med adgangsforbud. det ene er Lammelæger, som blev udpeget 

som sælreservat i 1979, men i dag er af kun lille betydning på grund af borteroderingen af højsandet. Desuden er der 

afdgangsforbud i området syd for Vidåkanalen, en beslutning om luknijg, der er foretaget på baggrund af en 

misforståelse, og som er fuldstændig uden betydnking, da området ikke rummer sæler. 

Kommentar 

På tros af de voldsomme topografiske ændringer som i sær Lister Dybs yderområde udsættes for,  virker 

tidevandsbassinet som en stabil sællokalitet, der ligesom Knudedyb tilsynelsdende leverer rekrutter til de to 

nordligste løb. Hvad der sker syd for Sild, har vi desværre ikke så detaljeret et kendskab til. 

Et intersant tilfælde er den pludselige opkomst af Königshafen bankerne, efter at Lammelægerbankerne forsvandt. 

På luftfotos, kunne banken meget nemt identificeres fra andre banker, ved at sælerne lå indbyrdes meget tæt: At 

banken igen er faldet i antal kan måske skyldes, at sælerne har funde andre banker, der er knap så crowdede. 
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Vadehavet – samlet set 
Sælernes fordelinger i Vadehavet i rum og tid kan med det foreliggende datamateriale analyseres hvad angår den 

geografiske fordeling som funktion af årstal, antal og unge/voksensammensætning, men sæsonfordelingen indenfor 

et år, ved vi kun noget om, hvad angår tællesæsonen fra primo juni til primo sep. 

Som eksempel kan vises fordelingerne for året 2007 med to julitællinger, hvor ungerne kan identificeres og to 

augusttællinger, hvor 6. august er årets maksimumtælling. 

   
12-06-2007    29-06 2007 
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06-08-2007    08-08-2007 

Den ”nye” banke ”37 Langjord N”præger sensommerbilledet af sælernes fordeling i vadehavet 

Forskydninger dybene imellem som funktion af år 

Som datamateriale er brugt maksimumtællingerne for de enkelte dyb for hvert år – altså ikke tællinger foretaget på 

samme dato. Tallene udtrykker således dybenes ”potentialer”. Skulle have været anvendt tællingen for den dato, 

hvor den samlede vadehavsbestand var højest, kunne det medføre irrelevante skævheder, fordi et enkelt løb netop 

på denne dag kunne være ”uheldig”. Skal man vurdere egnetheden af vadehavets enkelte dyb, bør det være dybets 

max.  – et indeks for dets potentiale dette år - der anvendes. 

Hvis man således lægger dybenes andele sammen, bliver summen oftest højere end 1, men som det fremgår af 

nedenstående graf, er ”fejlen” jævn og derfor uden betydning for vurderingen af de enkelte dybs kvaliteter og 

potentialer.  
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Summen af dybenes andele ligger over 1 men har siden 1990 været rimelig stabil. 

Filnavn: ”Maxima med alle datoer dyb og grandtotal” 

Tællingerne for de fire dyb ser gennem årene ser således ud, med anvendelse af ovennævnte udvælgelse: 

 
Bestandsudviklingen i Vadehavet 1981 – 2007. Grand total på højre ordinat. 

(E n grafisk adskillelse af de fire løb kan ses på bilag 01.) De to epidemier i henholdsvis 1988 og 2002 fremgår tydeligt 

af tallene, hvor især Listerdyb af uforklarlige årsager rammes hårdt under 1988-epidemien.  

Da epidemierne er udefrakommende afbræk i en ellers harmonisk stigningstakt, kan det være relevant at kigge på 

udviklingen opdelt i tre perioder adskildt af de to epidemier. (Grafer og tendenskurver kan ses på bilag 03) 

 Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

1981-1987 y = 525,5e0,1431x 

R² = 0,9467  

y = 27,485e0,2392x 

R² = 0,4854  

y = 158,25e0,02x 

R² = 0,0434  

y = 328,43e0,0729x 

R² = 0,7066  

y = 287,39e0,0566x 

R² = 0,2219  

1989-2002 y = 880,71e0,0816x 

R² = 0,9603  

y = 108,69e0,107x 

R² = 0,9416  

y = 96,596e0,1467x 

R² = 0,9432  

y = 425,43e0,0495x 

R² = 0,7788  

y = 316e0,0806x 

R² = 0,455  
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2003-2007 y = 1275,5e0,1635x 

R² = 0,9802  

y = 238,04e0,1063x 

R² = 0,6359  

y = 378,36e0,2465x 

R² = 0,9274  

y = 456,36e0,1108x 

R² = 0,9079  

y = 364,97e0,098x 

R² = 0,853  

 

De mest markante stigninger i perioderne/dybene er 

Grådybs tilvækst i perioden 1981-1987, som skyldes 

Langli Sands pludseligt opståede popularitet hos 

sælerne. Væksten i Hobodyb området sker først i den 

efterfølgende periode. den anden markante 

stigningen er den ligeså hurtige vækst i antallet af 

sæler på ”Langjord N”, der må tillægges den årsag, at 

de topografiske ændringer i Grådybområdet på meget 

kort tid gør banken bekvem for sælerne. 

 

 

Vækstraten for de enkelte løb for hele tælleperioden fremgår af nedenstående skema, og det ses, at det er Grådyb 

og Knudedyb, der ”stikker af fra de andre”. 

Total Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 

y = 748,43e0,0477x 

R² = 0,7982  

y = 57,666e0,0831x 

R² = 0,7427  

y = 97,627e0,0801x 

R² = 0,7925  

y = 402,86e0,0245x 

R² = 0,5825  

y = 334,55e0,0278x 

R² = 0,2637  

 

Kigger vi på fordelingen dybene imellem, stikker denne udvikling tydligere i øjnene: 

 
Fordelingen mellem de fire dyb 

Lægger man liniære tendenslinier på de fire grafer, ser stigningskvotienterne til de fire streger således ud: (Graferne 

ses på bilag 02) 

 

 
10 Langli Sand 

1981 31 

1982 64 

1983 54 

1984 84 

1985 29 

1986 135 

1987 199 

 
37 Langjord N 

1998 14 

1999 111 

2000 10 

2001 360 

2002 359 

2003 0 

2004 284 

2005 421 

2006 334 

2007 790 
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Grådyb Knudedyb Juvredyb Listerdyb 
0,0038 0,0083 -0,0093 -0,0069 
 

Som det fremgår af skemaet, er det Knudedyb, der antalmæssigt accelerere kraftigt mens udviklingen i de øvrige dyb 

synes at konvergere hen mod en mere jævn fordeling i vadehavet. 

Vadehavet opfattet som fem dyb i stedet for fire 

Måske bør man opfatte  Galgedyb ikke som en del af Knudedyb, med i stedet som et selvstændigt dyb, der pludselig 

er ”dumpet ned fra himlen”. I det følgende vil vi derfor prøve at opfatte det danske vadehav som bestående af fem 

dyb. Fra oven Grådyb, Galgedyb, Knudedyb, Juvredyb og Listerdyb. 

Antalsfordelingen ser således ud, og tallene er valgt således, at hvor de fire dyb er valgt med dybenes årsmaksimum, 

så er de fem dyb udvalgt således at Knudedyb er fratrukket Galgedyb for den tælling, hvor Knudedyb havde sit 

maksimmum. 

 
Antalsfordelingen mellem de fem dyb. Grand total på højre ordinat, dybenes antal til venstre. 

Ser man de samme to skemaer som 100% skemaer ser det således ud med fem dyb. Igen skal man undlade at addere 

de enkelte dybs andele, da dette således vil overstige 1. 

 
Fordelingen af de fem! vadedybs potentialer i tælleperioden. 

For at tydeliggøre udviklingen ses herunder andelen af GT for de enkelte dyb vedføjet en liniær tendenslinie. 
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Grådyb Galgedyb Knudedyb ex. galgedyb Juvredyb Listerdyb 
0,0038x 0,0083x 6E-05 -0,0093x -0,0069x 
Grådyb og Galgedyb har positive stigningskvotienter, Knudedyb er nul og Juvredyb samt listerdyb har begge negative 

stigningskvotienter. 

Igen ses, at det er Galgedyb, der stiger voldsomt i antal og andel. Det højeste antal sæler, der er talt i dybet er 790 

sæler, og det højeste ungeantal observeret under 83 overflyvninger er 3. Altså skyldes det hele tal alene indvandring 

eller flytning fra andre banker i Vadehavet. 

Årsagen til at Juvre Dyb og Lister dyb ikke har samme vækst som de øvrige dyb, skyldes ikke at disse to løb har en 

dårlig kvalitet for sælerne – de er de to løb, der har den højeste ungebonitet – men årsagen til deres beskende vækst 

må skyldes, at de leverer sælerne til de nye områder der af topografiske årsager (Langjord N) og topografisk/ 

antropogene årsager (Grådyb med Hobo Dyb) har givet nye muligheder for sælerne. 

Kigger man bagud i årrækken ses, at det da bestandene var små, især var Juvre Dyb, sælerne opholdt sig i. Dette kan 

også tolkes derhen, at Juvre er den del af Vadehavet, der tilbyder de bedste betingelser for sælerne. Førdt da 

bestanden begynder at stige, trækker sælerne op i de nordlige løb. 
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Intereesant er det også at se, at fordelingsandelene i vadehavet konvergerer, således at alle de fem dyb i 2007 ligger 

i andel på mellem 0,13 og 0,28 (15 procentpoint) mens fordelingsandelene i 1981 lå mellem 0,06 og 0,64 (58 

procentpoint). Galgedybbankerne eksisterede ikke i 1981. 

  Grådyb Galgedyb Knudedyb ex. Galgedyb Juvredyb Listerdyb Δ Andel 

1981 0,06 0,00 0,22 0,64 0,56 0,58 

2007 0,13 0,28 0,15 0,28 0,20 0,15 

I løbet af tælleperiodens 26 år er bestandene i Vadehavet blevet fordelt ud på alle dyb 

   

Mere interesant end at se, at fordelingen de fire eller fem dyb konvergerer med år og bestandsantal er måske at 

vurdere bestandsfordelingen bagud i tid. På det tidspunkt, hvor der var forholdsmæssigt få sæler i vadehavet, var 

disse tilknyttet de to dyb – Juvredyb med indeks 0,64 (total 1,48) og Listerdyb med indeks 0,56 (total 1,48). Den 

procentuelle fordeling for Juvre var således (0.64/1,48 = 0,43) og for Lister Dyb (0,56/1,48 = 0,38) 

 

Sælernes afstande til havet som funktion af årtid 

Et forhold, der springer i øjnene, er den usymetriske fordeling af sælpopulationen i de enkelte dyb.  

Sælernes fordeling i vadehavet kan undre. Hvis Vadehavet er den fulde habitat med både yngle og 

fourageringsområder, kunne man forestille sig, at placeringerne var bestemt af nærhed mellem hvilebanker og 

ædeområder. 

Imidlertid viser VHF- og ARGOSundersøgelserne at sælerne overvejende fouragerer i Nordsøen – uden for 

Vadehavet. Så hvorfor ikke kun nøjes med at anvende de banker, der ligger så tæt til Nortdsøen som muligt? 

Vadehavsbankernes placering ser således ud: 
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Bemærk at den tyske ø Sild ikke er med på kortet 

 

Svømmeruterne fra Nordsøen til bankerne ser således ud   
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Da det formodes at en af de afgørende parameter i sælernes bankevalg kan være den svømmede distance fra den 

åbne Nordsø og ind, vil det være relevat at kigge på sælernes placeringer i forhold til disse afstande. 

På grafen er vist resultatet af opmålinger på GoogleEarth af svømmeafstanden fra sælbanken til et valgt ref. punkt i 

Nordsøen. Da det er meget vanskeligt topografisk at fastsætte grænsen mellem de 4 (5) dyb og Nordsøen har jeg 

valgt at anvende det punkt hvor en linie stukket som en forlængelse ud af dybet sækrer 10 meter dybdekurven. 

 

Rækkefølgen på abscissen er tilfældig og bestemt af flyruten, der ofte følger løbene, hvilket alene er årsag til det 

jævne forløb i afstandene.  

Generelt findes de længste afstande fra Nordsøen til sælbankerne i Lister Dyb (ca. 16 Nm) , og de korteste i Grådyb, 

hvilket er forventeligt på grud af de to dybs størrelser. 

På nedenstående kort har jeg ladet dyb, prieler og løb ”rette ud”, således at abcissen viser bankens østlige placering i 

forhold til et referencepunkt som for valgt for hver af de 4 dyb (5 med Galgedyb som selvstændigt dyb). Bankernes 

ordinat er bestemt alene af hensyn til overblikket, dog fordelt således at Grådyb er øverst og Listerdyb nederst   
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Som fælles reference for dybene er valgt 10 meterkurven ud for hvert af dybene. 

Vælger vi året 2007 har vi 4 tællinger, hvoraf to er i juli måned med unger, og to i august, hvor maksimumtallet 

oftest indtræffer. Vi finder sælernes fælles vandrette øst/vest tyngdepunkt for de forskellige datoer ser sælernes 

fordeling således du ud: 12. juli, 21. juli, 6. aug., 8. aug. 2007 

     
Tyngdepunkter for sæler og for sælunger 12. juli, 2007   Tyngdepunkter sæler og for sælunger 21. juli, 2007 
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Tyngdepunkter for alle sæler 6. august 2007                       Tyngdepunkter for alle sæler 8. august 2007 

Sælernes og sælungernes øst/vest placering i de to øverste er ikke sammenfaldende. Årsagerne til at der ikke er 

markeret unger under de to augusttællinger, skyldes at ungeidentifikation ikke er muligt i august. 

Den oven viste grafik er vanskelig at overskue, så her en gentagelse af alene positionerne for tyngdepunkternes 

afstand fra referencepositionen på overgangen mellem Nordsø og vadehavav: 
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Som det fremgår af graferne flytter sælernes tyngdepunkt længere mod vest i løbet af sommeren. 

Et andet forhold, som springer i øjnene er, at tyngdepunktet for ”alle sæler” og nyfødte sælunger ikke er 

sammenfaldende  

  
Ungerne (røde søjler)  ligger d. 12. juli 2007  i større afstand fra Nordsøen end sælerne generelt 
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Ungerne (røde søjler) ligger d. 29. juli 2007  i større afstand fra Nordsøen end sælerne generelt 

Tallene viser, at sælerne føder deres unger forholdsvist langt inde i Vadehavet, og at rast og fældning foregår på de 

yderste banker – nærmest havet. Dette forhold gælder alle dyb. Umiddelbart virker dette ikke logisk set med 

sælernes ynglebiologi i baghovedet.  

Ufordele: 

• De inderste banker er de lavestliggende (”sorte banker” som f.eks. ”50 Pajsand” og ”84 Græsplænen”), hvor 

ungen skal opholde sig svømmende i en stor del af flodtiden. 

• Opholdet for ungerne svømmende i vandet kræver mere energi anvendt på opretholdelse af passende 

kropstemperatur og på energiforbruget i forbindelse med selve svømningen 

• I svømmende tilstand synes mulighederne for kontakt unge og mor imellem at være vanskeligere end ved 

ophold på land 

• Hunnens muligheder for fouragering i dieperioden synes reducerede i forhold til en placering nærmere havet 

Fordele: 

• De inderste banker er oftest de mindst antropogent forstyrrede 

• Evt. mindre eksponering for sø 

• Fravær af andre sæler – parringsaggresive hanner (?) 

Altså – ungerne fødes generelt på de inderste lave og ”sorte” banker i vadehavet, fjernest fra havet, hvilket 

umiddelbart synes ufordelagtigt. Hvorimod Vadehavets absolut største banke antalsmæssigt - ”Landjord N”  og en af 

dem, der ligger nærmest til nordsøen, er med ganske enkelte undtagelser uden unger. 
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Forskydninger dybene imellem før og efter epidemierne 

Vadehavets sælbestand har i tælleprioden været ramt af to epidemier. Det første begyndte i maj 1988 og den sidste 

brød ud i september 2002. 

De to epidemier gav begge en nedgang i tallet af sæler på lidt over 40%. Imidlertid rasede 1988-epidemien midt i 

ynglesæsonen, hvorfor et anvendeligt tælleindeks for dette år ikke eksisterer. 2002-epidemien blandt sælerne i 

Vadehavet indtraf så sent på året at datoen for tællemaksimum var passeret.  

År GT Nedgang i % 
1987 1477     
1988 1293     

1989 869 608 41,2 
 

År GT Nedgang i % 
2002 2657     
2003 1515 1142 43,0 

 

Kigger vi på sælernes fordelingen dybene imellem ser det for 1988 epidemien således ud før og efter:  

  

  

Som det fremgår er det Listerdyb, der har den kraftigste nedgang både i antal sæler og i andel af vadehavets samlede 

bestand. Man skal dog være opmærksom på, at der ligge et år imellem de to tællinger, hvorfra vi ikke har 

anvendelige data. 
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2. sælepidemi falder efter sæltallenes kulmination for dette år, og er derfor mere sigende overfor hvad en kraftig 

reduktion i den samlede bestand betyder for fordelingen dybene imellem. 

  

  

Ovenstående udregninger giver ingen fingerpeg om, hvilket af dybene der er det mest populære, hvis et fravær af 

eventuelle pladsproblemer pludselig giver de overlevende sæler muligheder for et bredere valg af liggeplads. 

 

Forskydninger bankerne imellem før og efter epidemierne 

Analyserer man derimod de enkelte pladser og kigger på deres tal før og efter en epidemi (højeste tælling for hver 

banke/ ”bankens potentiale”), synes der dog at tegne sig et billede af, at det er de ”nye” pladser, der især afsæles 

under en epidemi. I nedenstående grafik er rubriceringen foretaget på baggrund af et subjektiv valg, men selvfølgelig 

vil der ud fra tællingerne kunne udregnes et objektivit udtryk for en lokalitets ”alder” som sælbanke. 
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Forskydninger i talte sæler på udvalgte banker, 2002 - 2003 

Det ses at sælerne efter en kraftig reduktion i antal tager ophold på de oprindelige og ”gamle” banker. Årsagerne til 

dette kan selvfølgelig være, at de gamle banker har en bedre kvalitet for sælerne, men, der kan også være mulighed 

for en form for adfærdskonservatisme. Det er ikke troligt, at det netop er de individer, der ligger på de nye banker, 

der er døde under epidemien. 

 

Ungeandele og ungeboniteter 

Tællingerne af ungerne i juli måned giver mulighed for 

• at identificere specielle yglebanker 

• at udregne den maksimale ungeandel for hele Vadehavet, som et sammenlignbart indeks over tid  

• at indeksere begrebet ”ungebonitet” (ux
2/nx) som udtryk for en bankes eller et dybs 

reproduktionspotentiale. 

Efterfølgende skema viser ungeandel og højeste ungebonitet for Vadehavets banker. boniteten ligger på 0 for 

ungetomme banker og 36,7 for ”43 Koresand Ø”.  

Dato for 
obs. 

Lok. 
Nr. Lokalitet Total Unger Ungeandel UB (Gns. 6,7) 

  2 Marbæk   0     

01-07-1999 3 Langli N 18 2 0,11 0,2 

01-07-1995 4 Langli Ø 7 1 0,14 0,1 

15-06-2001 5 Hobo Dyb NØ 30 10 0,33 3,3 

29-06-2007 6 Hobo Dyb NW 53 9 0,17 1,5 

17-06-2002 7 Hobo Dyb SW 206 16 0,08 1,2 



Thyge JENSEN, 15. april 2009, Tælling af sæler vers 18.01 

Side 142 af 155 

 

01-07-2005 8 Hobo Dyb SØ 43 7 0,16 1,1 

  9 Hobo Dyb S   0     

19-07-1983 10 Langli Sand 53 7 0,13 0,9 

  11 Fanø N   0     

  12 Fanø master   0     

  13 Langli SØ   0     

19-06-2006 14 Hobo Dyb Ø 27 7 0,26 1,8 

  15 Fanø Lo   0     

  19 Andre Grådyb   0     

  20 Darum N   0     

  21 Darum W   0     

  22 Kjelling lo   0     

  23 Lundvig løb 13 5 0,38 1,9 

29-06-2007 24 Kjeld Sand NØ 42 16 0,38 6,1 

  25 Læggen   0     

  26 Pælereev   0     

  27 Kjeld Sand S   0     

  28 Galgedyb   0     

17-06-2002 29 Mandø NW 426 108 0,25 27,4 

19-06-2006 30 Jørgens Lo 221 79 0,36 28,2 

  31 Jørgens Lo S 19 8 0,42 3,4 

14-06-1985 32 Flakstjerten 77 8 0,10 0,8 

  33 Mandø Gyde   0     

27-06-2001 34 Knudedyb SW 2 1 0,50 0,5 

  35 Mandø NØ         

  36 Galgedyb W   0     

19-06-2000 37 Langjord N 10 1 0,10 0,1 

19-06-2006 38 Lundvig løb Ø 36 12 0,33 4,0 

  39 Andre Knudedyb   0     

04-07-1983 40 Mandø Ø  35 10  0,29 2,9 

  41 Koresand W   0     

03-07-2000 42 Koresand 176 40 0,23 9,1 

01-07-2005 43 Koresand Ø 197 85 0,43 36,7 

17-06-2002 44 Koresand NØ 14 3 0,21 0,6 

11-07-1983 45 Rejsbystjert 44 10 0,23 2,3 

26-06-2002 46 Rejsbystjert S 32 12 0,38 4,5 

  47 Rejsbystjert SØ 22 6 0,27 1,64 

 
48 Rømø NØ 104 32 0,34 9,9 

  49 Brøns Hvarre   0     

19-06-2006 50 Pajsand 70 27 0,39 10,4 

29-06-2007 51 Dæmning N 48 21 0,44 9,2 

26-06-1996 52 Bollert (Rømø N) 229 83 0,36 30,1 

29-06-1997 53 Rømø Flak S 40 11 0,28 3,0 

07-07-1985 54 
Rømø Flak N (= 57 
Rømø Flak SW) 75 22 0,29 6,5 
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19-07-1983 55 Rømø Flak W 53 12 0,23 2,7 

19-07-1983 56 Juvre Dyb W 3-kant 47 17 0,36 6,1 

  57 
Rømø Flak SW (= 
Rømø Flak N)         

  58 Juvre Priel   0     

  59 Andre Juvre Dyb   0     

15-07-1988 60 Havneby 24 9  0,38 3,4 

28-06-2000 61 Havneby S 23 6  0,26 1,6 

19-06-2000 62 Højer W 65 17  0,26 4,4 

26-06-1996 63 Højer NW 13 6  0,46 2,8 

01-07-2005 64 Højer N 42 21 0,50 10,5 

20-06-1993 65 Højer S 31 12 0,39 4,6 

26-06-2002 66 Højer SW 26 10 0,38 3,8 

  67 Hollænderrende         

29-06-1990 68 Rødenæs 14 4 0,29 1,1 

21-06-1991 69 Rødenæs W 11 3 0,27 0,8 

31-07-1992 70 Lammelæger 242 21 0,09 1,8 

  71 Lammelæger Ø   0      

30-06-2006 72 Jordsand W 99 33 0,33 11,0 

27-06-1998 73 Lammelægger W 393 7 0,02 0,1 

  74 
Havneby Ø (= 60 
Havneby)         

  75 Rødenæs NW   0     

  79 Andre Listerdyb. DK   0     

21-06-1991 80 Westerland NØ 36 13 0,36 4,7 

29-06-1990 81 Westerland SW 46 14 0,30 4,3 

13-07-1982 82 Westerland SØ 34 13 0,38 5,0 

05-07-1991 83 Westerland N 13 6 0,46 2,8 

26-06-1997 84 Græsplæne 153 60 0,39 23,5 

19-06-2006 85 Græsplæne S 53 24 0,45 10,9 

15-07-1988 86 Munkmarsch 28 16 0,57 9,1 

26-06-2002 87 Munkmarsch Ø 16 6 0,38 2,3 

23-07-1990 88 Munkmarsch N 8 5 0,63 3,1 

27-06-1992 89 Munkmarsch ØNØ 15 6 0,40 2,4 

22-06-1998 90 List 81 26 0,32 8,3 

26-06-2002 91 Kønigshaven 253 40 0,16 6,3 

  92 List Havn   0     

02-07-2004 93 Munkmasrch NØ 5 2 0,40 0,8 

26-06-2002 94 List NØ 16 3 0,19 0,6 

  95 Westerland NW   0     

05-07-1988 96 Munkmarsch SØ 27 12 0,44 5,3 

30-06-2006 97 Munkmarsch NW 6 2 0,33 0,7 

30-06-2006 98 Græsplæne SØ 52 21 0,40 8,5 

  99 Andre Listerdyb D   0     
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Vedr. ungeandelen som skillelinje mellem ynglebanker og raste/fældebanker er det op til eget temperament at 

fastsætte en værdi, men 0,25 kunne være et forslag. Dog skal man være opmærksom på, at en banke med én hunsæl 

med unge vil få en ungeandel på 0,50, hvilket ikke gør en mere eller mindre almindelig liggeplads til en ynglebanke. 

”86 Munkmarsch” d. 17. juli, 1988 har en fordeling på 16 unger og 12 voksne. Dette virker besynderligt, men et 

ekstra check af fotoene taget af banken dokumenterer at optællingen er korrekt. 

15-07-1988 86 Munkmarsch 28 16 0,57 9,1 
 

Årets højeste ungeandel over tid viser, efter et rimeligt jævnt forløb, efter at tællemetodikken er implementeret og 

blevet sikker. 

 

I øvrigt skal man som tidligere nævnt være opmærksom på, at skemaets ungeandel er andelen af unger i forhold til 

det antal sæler der totalt ligger på land. Tallet er således alene et indeks, da en ukendt delmængde af sælerne 

tilknyttet Vadehavet under tællingerne har opholdt sig i prilerne eller ude i Nordsøen. 

 

 

 

En måde at vurdere de enkelte dybs betydnig for sælbestande i Vadehavet vil naturligt være at se på antallet af 

sæler tilknyttet de enkelte løb. 

Herunder ses fra oven grådyb, Knudedyb, Juvredyb og Listerdyb på datoerne 12. juli, 29. juli, 6. august og 8 august 

2007. Knudedyb er klart det dyb der i 2007 rummede set største antal sæler. 
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Bemærk undernes østlige forskydning 

   

En anden måde at vurdere dybenes og bankernes betydning på er at kigge på lokaliseringen af ynglebanker, og på 

neden viste kort er vist de enkelte bankers ungeandele – for de banker, hvor der er talt 5 eller flere unger. 
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Det fremgår af kortet at især bankerne i juvre Dyb og i den indre sydvestlige del af Lister Dyb er ungebanker. 

Edelig kan man vurdere bankers og løbs betydning for sælb estanden ud fra deres evne til at afkaste nye rekrutter til 

bestanden, og på nedenviste kort er angivet ungeafkastet som produktet af ungeandel og antal unger divideret med 

antallet af sæler totalt (ux
2/nx 
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Af kortet fremgår det, at især sandflakkene omkring Mandø er vigtige leverandører af nye sæler til bestanden, og 

som vigtigste dyb må udnævnes Juvredyb.. 

 

Maksimumstidspunkt for ungeandelen 
Der er ikke i det indsamlede tællemateriale basis for at påvise, om der skulle være forskydninger i tidspunktet for de 

spættede sælers fødselstidspunkter i Vadehavet.  I neden viste figur, ses en svag tendens til, at tidspunktet for 

højeste talte ungeprocent er rykket bagud i tid, men dels usikkerhed i kvaliteten af de første års ungetællinger, dels 

de meget spredte og ikke jævnt dækkende tælledatoer umuliggør en sikker vurdering af eventuelle forskydninger. 
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Forstørrer vi perioden 1. juni til 1. oktober ser billedet således ud. 

 

 

Kilde 

En svag tendens til, at ungemax de seneste år er forekommet tidligere, men enhver tolkning på baggrund af det 

svage materiale vil ikke være seriøst. 

 

Eksternt supplerende tælledata 
Som nævnt i indledningen har Fiskeri- og Søfartsmuseet modtaget tælledata fra andre institutioner – dels fra 

flytællinger og dels fra skibe.  
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Et af disse supplementer skal kort omtales her, da det dokumenterer en anvendelse af bankerne som vores eget 

materiale i er i stand til – nemlig sæsonvariationer i de sælernes anvendelse af liggepladser. Materialet vil sammen 

med andre eksterne observationer og tællinger blive behandlet mere udførligt i en senere publikation. 

Datamaterialet for årene 2006 og 2007 er indsamlet af skibsfører Finn Juhl Pedersen, motorfærgen ”Sønderho”, der i 

sommerperioden sejler turister på SealWatch i Grådyb.  

 

 

 

Begge tællinger viser at antallet af sæler på ”10 Langli Sand” kulminerer i august – i den periode, hvor sælerne 

fælder. ”10 Langli Sand” må derfor benævnes som en ren ”fældebanke” 
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Diskussion 

Vadehavet som delhabitat for den spættede sæl 

Ud fra væksten i tællingerne, samt stabiliteten i ungeandel og vækstrate må Vadehavet karakteriseres som en 

velegnet delhabitat for de spættede sæler i Nordsøområdet. De to epidemier er begge brudt ud og udviklet 

andetsteds, og må formodes ikke at være muliggjort specielt af Vadehavets fysiske og biologiske kontitioner. 

 

Hvad ved vi nu 

Vi har nu et nøje kendskab til 27 års udviklingen i rum og tid af bestanden af spættede sæler i Vadehavet, og vi ved 

hvor de ligger, hvor de føder deres unger, og hvor de fælder og raster. 

Vi har et robust datamateriale om Vadehavets sæler – et talmateriale, som ved ekstrapoleringer i rum og tid vil 

kunne sammenlignes med fremtidigt indsamlede kongruente data, for derved at kunne advare om ændringer i 

delhabitatens betingelser, samt ligge til grund for en fremtidig vildtbiologisk optimal forvaltning. 

Vi kan identificere forskellige banketyper, og vi kender dem, hvad angår sælernes anvendelse af dem: 

• ”De lyse” 

Høje og tørre raste- og fældebanker i de yderste af dybene, med kraftig gradient og kort afstand fra 

liggeplads til vand. 

• ”De sorte” 

Lave og våde ynglepladser i det inderste af dybene, med svag gradient og stor afstand fra først tørlagte 

punkt til vandkanten ved ebbe. 

• ”De grå” 

Banker der i topografi og placering ligger mellem de to oven nævnte yderpunkter. Blandede banker med 

både rastende og ynglende sæler 

 

Hvad ved vi stadig ikke: 

Generel biologi: 

• Hos gråsæler, går hunnen i vandet og fouragerer, og vender tilbage til ungen, der ligger på samme lokalitet. 

Dette vil ikke være muligt for de spættede sæler på banker som f.eks. ”50 Paj Sand” og”84 Græsplænen”.  Er 

der ved disse lave ynglebanker konstant sansemæssig kontakt/kommunikation mellem unge/mor i 

dieperioden, eller er der perioder, hvor de ikke kan sanse hinanden? 

• Hvis der er afbrydelser i kontakten, hvordan etableres denne så igen? 

• Kan ungen opretholde en position i vandmasserne, hvor hunnen kan genfinde den? 
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• Pajsand -mysteriet: 

Sælbanken Pajsand er ved højvande oversvømmet og når ebben sætter ind begynder sælerne at samle sig i 

vandet over det punkt som netop om noget tid viser sig, at være det højeste punkt i hele Pajdyb-bassinet på 

ca. 50 km2. Hvordan bærer sælerne sig af med i mørke, tåge og uklart vand og dermed tilsyneladende uden 

anvendelse af synssansen at positionere sig således, at de netop befinder sig svømmende over den position, 

som senere på ebben vil være bassinets højeste punkt? 

• Hvordan genfinder sælerne bankerne i Vadehavet, og hvordan navigerer de i åben sø? 

• Hvorfor er sæler udenfor yngletiden afhængige af land? 

• Sæler er solitære i vand. Vi har aldrig set dem svømme i flok eller set sæler på åbent hav være sammen med 

andre, som man ser det hos marsvin og delfiner. Hvorfor ligger sælerne på land i flokke, når de er solitære til 

havs? 

 

Sælernes biologi vedr. Vadehavet 

• Hvorfor fødes ungerne på de inderste og oftest laveste ”sorte” banker, og  hvorfor er ynglebankerne ikke er 

de højest liggende, hvor ungerne vil kunne ligge tørre i længst tid? *) 

• Ville der have lagt sæler langs den eksponerede jyske vestkyst hvis muligt?  

• Er sælerne konservative i valg af banker, er der adfærdsinertii? 

• Hvorfor foretrækkes ”ældre” banker efter epidemier, eller har de ældre banker, nogle for os ukendte 

kvaliteter og fordele for sælerne? 

• Hvornår er en banke fuld? 

• Hvorfor opstår ”51 Dæmning N”, når der tilsyneladende stadig synes at være god plads på ”50Pajsand” 

• Kan arealet/længden af ligge- og yngleplads i Vadehavet være begrænsende faktor 

*) Egentlig skulle man forestille sig, at sæler med unger ville foretrække de højest liggende banker som diepladser, da 

der her ville være tørt land i længst tid, ligesom afstanden til det dybe vand, vil være den korteste og ikke øges 

voldsomt under ebben. 

Ophold på en sådan banke ville muliggøre, (1) at ungen i dieperioden ville kunne opholde sig længst tid på det tørre 

og dermed i et mindre varmestjælende medium som vand. Desuden ville ungen (2), der kun kan die på land, have 

mulighed for at die på i forhold til metabolismen optimale tidspunkter. Yderligere (3) ville sammenholdet mellem 

unge/mor være nemmere, hvis de lå tørt ved siden af hinanden (ved hjælp af syn, hørelse, lugt og fysisk kontakt), end 

hvis de befandt sig ude i det uklare og tidevandsstrømmende vand – ofte med høj sø. (Her er i det mindste lugt og 

oftest også syn som kontaktmedium udelukket) Et sted hvor både visuel kontakt 

Imidlertid er to store ynglebanker som ”84 Græsplænen” og ”50 Pajsand” begge forholdsvis lave banker med 

temmelig stor afstand fra højeste punkt (og først tørre punkt under ebben) til vandkanten ved lavvande. 
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Unge/mor konstellationen synes at være en af de mest sårbare situationer i sælernes livscyklus, hvorfor denne 

situation synes at burde kræve størst sikkerhed. Alligevel kan man se hunner med unger ligge 100+ meter væk fra 

vandkanten på både Pajsand og ”Græsplænen”. 

 

“Carrying capacity”  

Carrying capacity for sælerne tilknyttet Vadehavet kan fysisk ligge i deres fourageringshabitat, som formodes 

overvejende at være Nordsøen, den kan ligge i Vadehavet, eller den kan være tilknyttet afstanden i mellem disse to 

delhabitater. 

Den fourageringsmæssige delhabitat kender vi meget lidt til, og skal derfor ikke berøres i denne rapport, blot skal vi 

nævne, at midt i sælernes talmæssige ekspansion midt i 1980erne, ”forsvandt livet i Vadehavet”. Udsagnet i 

anførselstegn, da belægget derfor er ren anekdotisk, og overvejende skyldes egen erindring fra trawling i Vadehavet.   

Sælerne blev i offentligheden sammen med de nys indvandrede skarver beskyldt for at være årsagen til ”livets 

forsvinden”, men i trawlposen manglede ikke kun fisk, men også søstjerner, søpindsvin, konksnegle og eremitkrebs. 

Invertebrater, som vi aldrig har set rester af i de ca. 1.000 sælmaver, vi har undersøgt i tælleperioden. 

Vi vil derfor holde os til den delhabitat – vadehavet – som sælerne anvender i forbindelse med fødsel, yngelpleje, 

fældning og rast. 

Hvad er begrænsningerne i de enkelte bankers og dybs kapacitet? 

Dette spørgsmål er foranlediget af, flere forhold i forbindelse med sælernes fordeling i Vadehavet: 

• Den ”grå” banke ”52 Bollert” går i stå, hvad angår udvikling i antal sæler. 

• Det samme sker for ”50 Pajsand” og ”84 Græsplænen” 

• Der opstår ”anneksbanker” for de to sidstnævnte - henholdsvis: ”51 Dæmning N” og ”85 Græsplænen S”.  

• Borteroderingen af ”XX Lammelæger” medfører i en kort årrække sammenklumpning på ”91 Königshafen” 

• En 40 % nedgang i den talte sælbestand medfører en 100 % nedgang på den nyindviede sælbanke ”37 

Langjord N” 

• ”Gamle banker” rammes generelt mindre af 2002-epidemien end ”nye banker” 

• Om den ekspanderede gråsælbestand vil kunne skabe begrænsninger i de spættede sælers rum er uvist. 

Indtil nu synes der ikke at være konflikter de to arter imellem på pladserne. 

Muligvis kan der ligge en fysisk begrænsning for vadehavets carrying capacity, men hvad den ligger på og hvornår og 

hvordan den vil materialisere sig er uvist.  

 

Ændringer i habitatsparametre 

De ændringer, der er indtruffet i sælernes habitat i gennem de seneste ca. 30 år, kan oplistes således: 
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Terrestriske ændringer (ændringer i sælernes delhabitat hvad angår rast, yngling og fældning) 

• Naturlige. Ændringer i bankernes placering og topografi  

• Forvaltningsmæssige. Forvaltning af reservater 

• Adfærdsændringer hos sælerne, ændret flugtdistance 

Marine ændringer (ændringer i sælernes marine delhabitat eller i afstand til den) 

• Ændringer i fødemængde  

• Ændringer i fødesammensætning(anekdotisk) 

• Ændringer i den tilgængelige fødes distribution(anekdotisk) 

• Ændringer i konkurrenceforhold (anekdotisk) Skarverne dukkede op i Vadehavet i 198x, hvad med 

gråsælerne 

De marine punkter først, for dem ved vi ikke meget om. Fødemængden i det nære Vadehav er – med ”anekdotisk 

dokumentation” – gået kraftigt tilbage, ligesom sammensætningen (også anekdotisk) har ændret sig fra overvejende 

bentale arter til pelagiske sæsonarter. Ligeledes er byttedyrenes distribution ændret sig, da det især (anekdotisk) er 

den sydøstlige del af Nordsøen, der er gået ned i bentale fiskearter. 

Ændre konkurrenceforhold kan ligeledes have indflydelse på den marine delhabitat, da både gråsæler og skarver har 

haft fremgang i vadehavet i tælleperioden.  

De terrestriske ændringer – hvad topografi angår – har især været store forskydninger i sandmasserne i dybenes 

ydre dele, hvilket har bevirket borterosion af nogle banker og fremkomst af nye. Sælernes vilkår i vadehavet synes 

ikke at være forringet af denne årsag. 

Anderledes i dybenes indre afsnit. Her synes – især i Listerdybområdet – en øget sedimentation og tilslikning af de 

inderste småpriler at være medvirkende årsag til disse ynglebankers tilbagegang (Westerlandbankerne og 

Højerbankerne), og også i det nordøstligste hjørne af Juvredyb er ”40 Mandø Ø” forsvundet. 

Forvaltningsmæssigt er der ikke sket ændringer af større betydning i tælleperioden, og de nuværende reservater har 

ingen eller kun en meget ringe betydning for sælerne. 

Den største ændring i ”Delhabitat Vadehavet" skal søges hos sælerne selv – nemlig i ændringerne i 

vadehavssælernes flugtdistancer, som er en vigtig og central parameter i sælernes økologi. Derfor skal der bruges et 

par linjer om dette fænomen. 

Sæler i vand 

Sæler i vand oplever man, hvis en den dukker op i nærheden af ens båd, som den ikke har været opmærksom på, og 

lynhurtigt dykker igen. Hvis sælen/sælerne er opmærksomme på en båd der nærmer sig, kan man komme ind på 

afstande af under 10 meter før sælerne dykker eller trækker sig væk. På lokaliteter, hvor sælerne ligger på modsatte 

side af en priel (Jørgens Lo, Galgedyb), kan man opleve sæler i vandet få meter fra vandkanten. Ofte opsøger 

sælerne positioner ud for personer på stranden – en adfærd, der af mange tolkes som ”nysgerrighed”.  
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Sæler på land 

Flugtdistancer eller ”sæl/menneske-afstande” for sæler i vand er af mindre betydning, hvorimod flugtdistancer for 

sæler, der ligger på land, er af stor betydning for sælerne 

Der er i dag stor forskel på flugtdistancerne på de forskellige banker. ”10 Langli Sand” er den banke i de danske 

Vadehav, hvor der er den kraftigste forstyrrelse fra skibstrafik, og her er flugtdistancen fra søsiden den absolut 

mindste. Skibe kan i dag sejle meget på sælerne ved Langli Sand, uden at de tager notits deraf. 

En anden banke, hvor sælerne har en lille flugtdistance, og hvor der er mange vadevandre, er ved ”37 Langjord N” 

(se foto side xx) her er afstanden til personer på modsatte side af Galgedyb ca. 100 meter. 

Den korteste flugtdistance er dog oplevet på Lorenzenplatte nord for Wester Hever i det tyske Vadehav. Her er 

flugtdistancen så lille, at dele af en sælflok bliver liggende når der fanges sæler med vod i den ene ende af banken. 

I Juvre Dyb, hvor der kun meget sjældent er skibstrafik, synes sælerne på ”52 Bollert” at have en meget stor 

flugtdistance overfor forstyrrelser fra søsiden. En forstyrrelse på denne banke vil oftest jage samtlige dyr i vandet, da 

panikken tilsyneladende breder sig som dominobrikker, der vælter. 

Der er ikke påvist eller oplevet årstidsvariationer i flugtdistancerne, men der har været en tydelig ændring over tid i 

løbet af de 30 år. Flugtdistancen er generelt blevet meget mindre, både i forstyrrelser fra søsiden og i forstyrrelser 

fra luften i forbindelse med flytællingerne. I begyndelse af den 30 års periode skulle tællinger foregå i højder på 

700’+, medens tællingerne i slutningen af perioden kunne foregå i flyhøjder på under 400’ uden at sælerne blev jaget 

i vandet. 

Sælart 

I den største del af 30års perioden, har gråsæler været så fåtallige, at det ikke har været muligt at adskille 

flugtdistancer for spættet sæl og gråsæl. Dette var muligt i slutningen af perioden, og indtrykket er, at gråsælernes 

flugtdistancer er noget mindre end de spættede sælers. Under en mærkningsfangst på Bollert i 200x, kom en gråsæl 

tilbage og kravlede op på stranden mens der stadig var aktiviteter og personer på sandet.  

Forstyrrelsestyper - fra landsiden, fra vandsiden eller fra luften 

Forstyrrelse af sæler, der ligger på land, kan ske fra vandsiden, fra landsiden og fra luften. Flugtdistancer for 

forstyrrelser fra landsiden foreligger der af gode grunde ikke mange oplysninger om, da det gerne er noget man 

prøver at undgå. 

Forstyrrelser fra vandsiden er nok den hyppigste form for forstyrrelser, og her er der meget store forskelle, jhvad 

angår sted og forstyrrelsestype. Fiskekuttere og store fragtskibe i Grådyb få hundrede meter fra sælerne, reagerer 

dyrene ikke på, men dette ville de helt sikkert gøre i andre af Vadehavets dyb. Dog er sælerne i Grådyb tydeligvis 

mere påvirkede af hurtigtgående småbåde.  

Forstyrrelser fra luften er normalt kun gældende i forbindelse med sæl- eller fugletællinger i lav højde. Et særligt 

fænomen, hvor sælerne er ”immune” overfor jetfly, kan man opleve på Nordrømø, hvor de største af sælbankerne 

ligger i et militært skydeområde – der anvendes til luft til jord skydninger. Små Cessna-fly er sælerne på Bollert 

imidlertid lige så opmærksomme på, som sælerne andre steder i Vadehavet. 

Konklusion 
Der eksisterer ikke i skrivende stund konflikter eller problemer i Vadehavet, som vil kunne true forringe den 

nuværende populations fortsatte og sunde eksistens, men ved en fremtidig forvaltning af de delhabitater, som 
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sælernes liggepladser udgør, bør ikke kun antallet af sæler på lokaliteten tages som indeks for vigtigheden, men også 

forhold som pladsens ”ungebonitet” m.v. 

Bestanden i vadehavet vokser stadig, og den begrænsende faktor for den del af Nordsøområdets sælbestand, der er 

tilknyttet vadehavet mellem Ho bugt og Hindenburgdæmningen, må formodes at komme udefra. Det være sig nye 

epidemier, forringede fourageringsmuligheder med deraf følgende øget dødelighed – især ungedødelighed, eller det 

kan blive en genindførelse af jagt. 

Hvilke af de tre muligheder, der vælges, er et politisk spørgsmål. 

 

Tak til…. 
Gud og hver mand……. 
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