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Nyheder, jan. 2004 - april 2004
Fredag d. 30. april, 2004
kl. 12.30: Stadig delfin ved Børup Sande
Lørdag d. 24. april

Ung hvidnæse fundet i Kalundborg Fjord
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Foto: Ole Steen Larsen (Copyright). Den lyse farve skyldes begyndende henfald.

Lørdag den 24.4. fandt Ole Steen Larsen fra Kalundborg en under 2 m lang hvidnæse ved Ulstrup
Sønderstrand. Fundet blev omtalt i Kalundborg Folkeblad den 27.4. med billeder, der tydeligt viser den
for arten så karakteristiske snude. Der findes efterhånden flere og flere hvidnæser under 2 m i
Danmark. Så enten er der kommet flere yngre hvidnæser til, eller også er man blevet bedre til at skelne
de små hvidnæser fra marsvinene. Hvidnæsens fødselslængde på 120 cm svarer jo til længden af et
ungt marsvin. Kraniet af hvidnæsen er afleveret til Zoologisk Museum i København hvor det vil ind gå i
den videnskabelige samling.
CCKonsult
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Tirsdag d. 27. april, kl. 11.00
En stor hval – arten er ukendt – er set i Sejerø Bugt ved Sejerø Sydøstrev. Hvalen, der blev set fra båd
i havblik, dykkede kun ud en enkelt gang, og der blev ikke observeret blåst.

Tirsdag d. 27. april
Kl. 20.15:
2 delfiner set uddykke på samme tid i umiddelbar nærhed af den gule specialafmærkning ud for Børup
Sande.
Kl. 14.00:
Én delfin set ved Børup Sande.

Søndag d. 25. april, kl. 12.00 - 13.30
"Sæler og Hvaler" har modtaget nogle billedklip fra en videooptagelse af delfinerne ud for Børup Sande
søndag d. 25. april, 2004. Videoen er optaget fra det offentlige strandareal 500 SØ for Skærbæk Havn,
og viser hvor tydeligt delfinerne kan ses fra land.
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Foto: Iris og Erik Laursen (Copyright)

Lørdag d. 24. april, kl. 15.00 - 16.20 og 18.00 - 20.00
4 delfiner set ved Børup Sande. Læs beretningen her.

Fredag d. 23. april, kl. 15.30
Én delfin set ved den gule specialafmærkning ud for Skærbæk Havn. Adfærdsmønsteret var det vante.
Der er efterhånden en række enslydende indberetninger, der handler om delfinernes tilbøjelighed til at
opholde sig i umiddelbar nærhed af flydende sømærker. Der har været mange gætterier om årsagerne
til dette, men endnu synes ingen af de mange forslag at være overbevisende. Der er intet sikkert belæg
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for, at der skulle være en speciel stor fiskerigelighed omkring sømærkerne.
Af sikre "sømærke/delfin-observationer" kan nævnes:
Januar 2001.

Vestbøjen 0,4 sømil vest af Vens nordvestspids

Januar 2001.
Juni/juli 2003
Oktober 2003
Januar 2004
Februar 2004
Siden Feb. 2004

Midtfarvandsbøjen "M 5" SØ for Helsingør
Vestbøjen ca. 2 sømil vest af Landskrona
Gule fortøjningsbøjer i Løgten Bugt i bunden af Kalø Vig
Midtfarvandsbøjen "M 4" NØ for Helsingør
Gul specialafmærkning Ø for Fredericia
Gul specialafmærkning ud for Skærbæk

Da bestyreren af denne hjemmeside besøgte Skærbæk-delfinerne søndag. d. 18. april, 2004 kunne
delfinernes ekkolokaliseringslyde tydeligt høres ved hjælp af en nedsænket hydrofon. Man må formode,
at en svær jernkæde, der hænger fra en bøje ned gennem en ellers tom vandmasse, "med en delfins
ører" må "ses" som en tyk og kraftig kridtstreg på en ellers sort tavle.
Et sømærke med kæde og ankerblok vil for en delfin være en markant "geografisk lokalitet". Hvad
delfinerne så skal bruge sådan "geografisk markør" til er uvist.
Yderligere er der en påfaldende lighed i de observationer over delfinernes adfærd - gjort ved de
forskellige sømærker. Der er enslydende beretninger om, at delfinerne opsøger skibene, når fartøjerne
passerer bøjerne, og derefter følger med over en strækning, indtil de forlader båden igen og vender
tilbage til afmærkningen.

Delfinsituationen - fortsat...
Fra Rasmus Bisschop-Larsen har vi i dag modtaget følgende:
"Mandag d. 19 april fik jeg mulighed for at opleve de alm. delfiner ved Skærbæks havdambrugs
nordlige fareafmærkning. Observationerne blev gjort sammen med Jan F. Rasmussen i tidsrummet
14.45-15.30 fra kysten med teleskoper. Vi var begge to enige om, at der var tre individer: To voksne og
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en tydeligt mindre. Om det er en unge var ikke til at sige, men det var helt klart den af delfinerne, der
trak luft tiest og den, der var tæt på bøjen hele tiden sammen med en af de andre. Kun en gang blev
begge de to store delfiner set samtidigt. Men de kunne det meste af tiden kendes fra hinanden på
rygfinnen. Den ene havde en anelse større finne, hvor spidsen hældte mod højre, hvorimod den anden
havde en rygfinne der hældte mod venstre. Det lille individ havde en rygfinne der var tydelig trekantet,
som om den manglede spidsen, og så flosset ud på bagkanten. Den havde også en tendens til, at den
løftede halen fri af vandet, når den trak luft. Jeg har ikke hørt om andre, der har bemærket denne
forskel mellem dyrene. På hjemmesiden kan man se billeder af de to store individer, men ikke af den
lille, selv om det helt klart var den. der var mest synlig".

Onsdag d. 21. april

Delfinsituationen - fortsat...
Onsdag d. 21. april, 2004 kl. 13.00 opholder delfinen/delfinerne sig stadig ved den gule
specialafmærkning ud for Børup Sande. Observationen er gjort fra FA 50 ”Ingrid” af Sønderskov, der
også melder, at der er mange fisk – sandsynligvis brislinger og tobis - at se på ekkoloddet. Meddeleren
har endvidere observeret, at mågerne følger delfinerne. Et tegn på, at delfinerne jager fisk, og herved
driver nogle af disse op til havoverfladen.
Tirsdag d. 20. april kl. 08.00 blev en delfin set - også fra FA 50 ”Ingrid” - i Tybrind Vig ca. 9 sømil fra
Børup Sande. Delfinen lå stille i vandoverfladen i ca. 1 minut med rygfinnen oven vande, hvorefter den
løftede halen op af vandet og dykkede.

Søndag d. 18. april

Delfinsituationen - fortsat...
”Sæler og Hvaler” har fået flere henvendelser om observation af delfiner ved Børup Sande søndag d.
18. april, 2004, og tilsyneladende drejer det sig om tre individer.
Både kl. 12.00 og i tidsrummet 14.30 – 14.45 er der sikker observation på to - sandsynligvis tre –
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delfiner, men da denne hjemmesides bestyrer befandt sig i en sejlbåd ved bøjen mellem kl. 13.30 og
14.30 var der kun én.
Sandsynligvis er forklaringen således, at én delfin (den samme?) holder fast til ved den gule
afmærkning, medens yderligere to svømmer rundt i området og opsøger artsfællen ved bøjen med
mellemrum.

Ud for Børup Sande, lørdag d. 17. april, 2004. Foto: Anders Lind-Hansen (Copyright)

Delfinsituationen ved Skærbæk
I dag er der indløbet beretning om to delfiner kl.12.00 ved den gule afmærkning ud for Børup Sande.
Denne hjemmesides bestyrer var i en sejlbåd ude ved den gule afmærkning i tidsrummet kl. ca. 13.30
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til 14.30, men mener sammen med den øvrige besætning, at der i dette tidsrum kun var én delfin
tilstede. Det lykkedes på turen med en hydrofon at optage lyde fra delfinen.
Da delfinen på et tidspunkt var ude af vandet, kunne det ses, at den havde to parallelle skrå streger på
bagbords side.
At fotografere delfinen/delfinerne med et forsinket digitalkamera var næsten umuligt, men alligevel
vedlægges et uskarpt foto af delfinen på vej ind foran stævnen.

Foto: Thyge Jensen

http://hvaler.dk/testnyheder_jan_april_2004.htm

34

02-03-2013

Ny side 1

Side 9 af 34

Lørdag d. 17. april, kl. 11.15 og 14.45

Delfinerne ved Skærbæk
To delfiner opholder sig stadig ved den gule afmærkning af havbruget ud for Skærbæk Havn.

Fredag d. 16. april

Delfinerne ved Skærbæk
To af "Sæler og Hvaler"s garvede hvalobservatører har i aften indtil ca. 20.30 i en sejlbåd befundet sig
sammen med delfinerne ud for Skærbæk Havn. Delfinerne - tre i alt - har været meget aktive, med dyk
under skibet, spring ud af vandet og meget mere. De to observatører har ikke kunnet afgøre, om det
skulle være de samme individer, som de delfiner parret observerede og fotograferede d. 25. juli 2003 i
Øresund (se de flotte billeder under "Observationer og hændelser 2003").

Torsdag d. 15. april

Delfinerne ved Skærbæk
Obs. af to delfiner ved den gule afmærkning af havbruget ud for Skærbæk Havn fra kl. 16.45 til 17.30.
Adfærden beskrives således:
"Delfinerne cirkler omkring bøjen i en afstand af max. 10 - 20 meter fra denne. Herfra følger de med
båden ud til en afstand af ca. 200 meter fra bøjen, hvorefter de vender tilbage til afmærkningen."

Onsdag d. 14. april
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Fotos af delfinerne ud for Skærbæk Havn
Her til morgen er det lykkedes Børge
Madsen, Børup Sande at tage disse billeder
af delfinerne ved havbruget ud for Skærbæk
Havn i Lillebælt.
Delfinobservationerne afstedkommer to
spørgsmål, som vi ikke har svar på:
Hvorfor foretrækker delfinerne
tilsyneladende at opholde sig tæt ved
flydende sømærker?
Hvorfor er farvandet ud for Børup Sande
tilsyneladende så attraktivt for både delfiner
og finhvaler?
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Foto: Børge Madsen (Copyright)
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Foto: Børge Madsen (Copyright)

Tirsag d. 13. april

Stadig delfiner ud for Skærbæk Havn i Lillebælt
Sejleren, der den 9. april observerede en delfin ud for Skærbæk havn, har i dag kl. 14.00 set to delfiner
ved afmærkningen af havbruget (bøje med gult kryds) ud for Skærbæk Havn i Lillebælt. Båden, hvorfra
observationen blev gjort , sejlede for motor og blev fulgt af delfinerne i ca. 5 minutter, hvorefter
delfinerne svømmede tilbage til bøjen. På hjemturen til Kolding kl. ca. 17.00 blev båden igen fulgt et
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stykke tid af én delfin.

Mandag d. 12. april

Mindst 3 delfiner ud for Skærbæk Havn i Lillebælt
Fra en erfaren observatør i Skærbæk har vi modtaget følgende:
"Jeg har i dag mandag d.12 april mellem kl.15 og 16 observeret delfiner i leg. Der var mindst tre - de
boltrede sig rundt om radarreflektoren (gul tønde med gult kryds) øst for havdambruget ud for Skærbæk
Havn. Nogle gange svømmede de et par hundrede meter ud i bæltet, men de vendte hele tiden tilbage
til den gule bøje. De sprang mange gange ud af vandet".

Fredag d. 9. april

Delfin ud for Skærbæk Havn i Lillebælt
Fredag. d. 9. april kl. ca. 14.00 og ca. 15.00 er der observeret en delfin (muligvis 2) i farvandet ud for
Skærbæk Havn i yderenden af Kolding Fjord. Da båden sejlede ud af fjorden, fulgte en delfin sejlskibet i
ca. 4 minutter, og senere, da båden sejlede tilbage efter at have rundet Fænø Kalv, opsøgte
delfinen/delfinerne endnu engang skibet

Søndag d. 1. april

Stor hval ved Årø
Fra Carsten Hansen, Årø har vi i dag modtaget melding om observation af en stor hval set syd for Årø
d. 7. marts. Se længere nede på siden.
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Mandag d. 29. marts og tirsdag d. 30. marts, 2004

Delfiner i Lillebælt
Fra kutter FA 50 Ingrid er der begge dage observeret 2 delfiner ved "Flessing-kosten" nord for Fænø
Kalv i Lillebælt - meget stationære omkring kosten. De er meget aktive og springer ud af vandet og
kommer meget tæt til båden

Tirsdag d. 25. marts, 2004, kl. 06.30

Stor rygfinne set i Grådyb ud for Esbjerg
2 fiskere på Fiskeri- og Søfartsmuseets kutter E 1 "Claus Sørensen" ser en ca. ½ meter høj, sort,
trekantet rygfinne stikke op over havoverfladen i Grådyb ud for Fouerfeldt fyrbåke. Rygfinnen forbliver
synlig, men da kutteren sejler nærmere for at undersøge fænomenet, dykker dyret i en langsom rulning
og forsvinder.

Onsdag d. 24. marts 2004

Gråsæl border sandsuger på åbent hav
Tirsdag d. 23. marts fik sandpumperen ”Glarea” af Esbjerg uventede gæster under ralsugning på Jyske
Rev ca. 25 sømil vest af Thyborøn.
Sidst på eftermiddagen, da skibet var ved at være fuldlastet, og derfor lå dybt i vandet kravlede en sæl
efter gentagne forgæves forsøg ombord på skibet og lagde sig til hvile på dækket. Besætningen undlod
at forstyrre havdyret, og kontaktede Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet, da de den efterfølgende
dag anløb Tauruskajen i Esbjerg – med den blinde passager stadig sovende i læ under bakken.
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Det var besætningsmedlem Mads Holm fra ”Glarea”, der anmeldte den blinde passager til Sælariet i
Esbjerg.
Medarbejderne fra Sælariet kunne konstatere, at det drejede sig om en noget afkræftet gråsælunge,
med enkelte sår på baglufferne. Vægten viste sig at være 26 kg. hvilket er ca. det halve af, hvad den
burde være for en gråsæl med denne alder.
På Sælariet formoder man, at gråsælungen er født i okt. – nov. 2003 – muligvis på A mrum Banke eller i
det hollandske vadehav. Formodentlig har den haft en for dårlig start på tilværelsen, og er derfor endt
mager og svagelig på Jyske Rev, hvor den så muligheden for at tage sig et hvil på dækket af ”Glarea”.
Hvis gråsælen – der er en hun – kommer sig over sine skavanker, vil den få permanent ophold i
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Sælariet. Her har man i forvejen en gråsæl, der blev fundet ved Thyborøn i 1978 – også mager og
svækket dengang, men i dag med en anslået vægt på 150 kg. Sælariets gamle gråsæl er ”still going
strong”, men på Sælariet har man i en årrække gået og ventet på, at en mulig suppleant for den nu 26
år gamle ”Gråsse” skulle dukke op.
Gråsæler er ikke så almindelige i danske farvande, men meget udbredte især rundt om de britiske øer.
Til forskel fra den spættede sæl yngler gråsælerne i vinterhalvåret. Hangråsælerne kan opnå en vægt
på 300 kg. Længstlevende gråsæl i fangenskab var ”Jacob” fra Skansen i Stokholm, der blev 43 år.

Søndag d. 14. marts 2004
Kl. 07.08. Finhval (finhvaler?) set ud 2 gange for Børup Sande. Første gang ca. 150 meter fra kysten
med svømmeretning mod vest og anden gang 3-400 meter fra kysten med svømmeretning mod øst.
Der var ca. 1 minut mellem de to uddykninger.

Lørdag d. 13. marts 2004
Fra Søren Reinholdt Hansen har "Sæler og hvaler" i dag modtaget en melding om observation gjort d.
27. feb. 2004 af sandsynligvis alm. delfin (se længere nede på siden under 27. feb.).

Stadig hval ud for Børup Sande
Fra Børge Madsen har vi i dag modtaget følgende mail:
"Jeg har i dag lørdag d. 13. marts, kl. 15.22 set en hval ca. 150m. ud for Børup Sande. Jeg mener
bestemt det er en finhval. Den blæste og rullede tre gange inden for få minutter. Dens svømmeretning
var mod Kolding Fjord."

Torsdag d. 11. marts 2004
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Børup Sande igen hjemsøgt af finhval
Kl. 12.35: hvalen vest for Flessingen, mod Fænø Kalv.
Kl. 10.30: finhvalen mellem Børup Sande og Løverodde, ret tæt på Børup Sande siden. Henrik
Christensen beretter:
"Jeg hørte to blåst da jeg var lidt væk fra vandet, gik ned til stranden, talte med en anden, der ganske
rigtigt havde set hvalen to gange, og så så vi den én gang til, hvor den ikke blæste. Det var lige ud for
kajakklubben."
I dag kl. 9.30 har Henrik Christensen observeret en stor hval ved Børup Sande. Observatøren så
ryggen og rygfinnen af en formodentlig 12-15 m lang hval, der havde kurs mod Kolding Fjord. Hvalen
blev set 100-150 m fra kysten og med en enkelt uddykning.
Sidste gang Børup Sande blev besøgt af en finhval var d. 21. februar 2004, se længere nede på
siden.

Mandag d. 8. marts 2004

Hval ved Genner Bugt
Mandag morgen kl. 7.50 så besætningen på Barsøfærgen en hval på vej ind mod Genner Bugt. Hvilken
art der er tale om vides ikke, men det var uden tvivl én af de større arter og ikke et marsvin. Kilde:
Jydske Vestkysten.

Søndag d. 7. marts 2004

Hval i Lillebælt
Følgende mail er tilgået "Sæler og hvaler" søndag d. 7. marts fra en observatør fra Assens:
"Hej,
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Har været ude at sejle her søndag den 7. marts kl. 12.30, i farvandet syd for Baagø i Lillebælt, og her
har vi observeret, hvad vi mener er en halvspækhugger. Den lå i overfladen i ganske kort tid, inden den
atter dykkede.
Vi har kigget på billederne på jeres side, og vi kan kun få det til at være denne "race", idet rygfinnen sad
relativt midt på hvalen, og idet den var længere end vores jolle. Vi er vant til at se mange marsvin her i
området, men der er ingen størrelsesmæssig sammenligning mellem disse to arter."
Vi hører meget gerne om det, hvis nogle har observeret noget lignende i farvandet eller har
kommentarer.

Fra Carsten Hansen, Årø modtog vi den 1. april følgende:

Stor hval syd for Årø
"Den 7/3 ved middagstid lå jeg med stoppet motor stik øst for sydspidsen af Aarø, midt mellem den
grønne "lystønde" og den røde sideafmærkning og havde "snøren ude". Pludselig hørte jeg et stort og
langt "prust" bag mig og blev ærligt talt temmelig forskrækket, da jeg vendte mig og så ryggen af en
stor hval med tilhørende "dampsky" på ca 75-100 meters afstand i retning nord. Hvalen svømmede på
tværs af bæltet i vestlig eller sydvestlig retning og var kun synlig i ca 5 sekunder efter jeg fik øje på den.
Det jeg så lignede nærmest en overdimensioneret skovsnegl. Der var således ingen klart defineret
rygfinne men kun noget der nærmest lignede en stor fold af "løs hud"

Torsdag d. 4. marts 2004

Hval stadig i Flensborg Fjord
Igen i dag er hvalen set i Flensborg Fjord. Familien Petersen fra Egernsund var ved at få morgenkaffen
galt i halsen, da de så hvalen dukke op tæt på kysten. De havde ved 8-tiden observeret en stor flok
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skarver, der dykkede i nærheden af nogle fiskeredskaber, og pludselig dykkede hvalen ud samme
sted.
De observerede blåst to gange indenfor få minutter.
Kl. 9.30: hvalen observeres ud for Egernsund havneplads. Igen blev hvalen set sammen med skarver
og måger.
Vi har i dag desuden modtaget oplysninger om, at der i går blev set en finhval på ca. 15 m ved Kollund.
Her er der ingen tvivl om arten, da der er taget et godt luftfoto. Om det er samme individ som den, der
blev observeret kl. 10.30 vides ikke.

Onsdag d. 3. marts 2004

Stor hval i Flensborg Fjord
Flensborg Avis har i dag modtaget en opringning vedrørende observation af en stor hval på ca. 5-7 m.
Hvalen blev set kl. 10.30 ved Wassersleben i Flensborg Fjord, ca. 800 m fra land. Der blev set blåst to
gange med ca. ½ minuts mellemrum. Dyret er endnu ikke artsbestemt, men vi håber, at andre der ser
hvalen, vil henvende sig.
I sidste uge havde både en pukkelhval og en finhval fundet vej til henholdsvis Sønderborg Havn og
Åbenrå Fjord. Hvor de er blevet af ved vi ikke, men det kunne være en af dem, som har taget turen til
Flensborg Fjord.

Lørdag d. 28. febr. 2004

Fire forskellige hvalarter i Lillebælt for tiden
"Sæler og hvaler" har netop modtaget billeder, som fotograf Ulrik Pederen tog i Sønderborg onsdag d.
25. feb. (se længere nede på siden). Billederne viser, at det IKKE er en finhval, men en pukkelhval.
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Foto: Ulrik Pedersen (Copyright)
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Foto: Ulrik Pedersen (Copyright)
Udover vores hjemlige marsvin, befinder der sig tilsyneladende således tre eksotiske hvalarter i
Lillebælt for tiden. Det drejer sig om alm. delfin (senest set ved Fredericia), finhval (senest set i
Aabenraa Fjord) og antagelig pukkelhval (set i Sønderborg havn).

Fredag d. 27. febr. 2004
Fra Søren Reinholdt Hansen er følgende mail modtaget lørdag d. 13. marts 2004 . Observationen
drejer sig sandsynligvis om almindelig delfin.
"Fredag den 27. februar.
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Sted: Fjorden ud for Skærbæk
Temperatur: Omkring nul
Vind: 3-4 m/s, aftagende
…lavtstående sol, snart solnedgang, vandet nærmest kun riflet. Sejlede langsomt over fjorden. Så to
marsvin, stoppede først skruen og så motoren. Kom de imod mig?
Det gjorde de! Faktisk direkte hen til mig, selv om de svømmede i store uregelmæssige cirkler. Den ene
dukkede efter kort tid ud af vandet mindre end en meter fra jollen – det gav et spjæt i mig af
forskrækkelse. I mere end et kvarter svømmede de rundt om jollen, sprang næsten ud af vandet, skar
ned under stævnen på jollen igen og igen. De var så tæt på, at jeg bogstaveligt talt kunne have klappet
dem på ryggen, hvis jeg havde turdet læne mig så langt ud og i øvrigt havde været hurtig nok. Igen og
igen. De opførte sig som delfiner. Gang på gang hørte jeg dem trække vejret. Det lyder nærmest som
en hest, der pruster.
Da jeg endelig startede motoren og sejlede langsomt hjemad, fulgte de med. Når jeg satte farten op,
fulgte de med. Fra starten var jeg meget i tvivl. Jagede de fisk? Det gjorde de ikke – de legede. Opførte
sig som legesyge hundehvalpe, men i vandet. De var uden tvivl fuldvoksne, mindst en meter lange, og
svømmede vel med en fart af 10-15 knob. Formentlig kunne de let have svømmet hurtigere. Da jeg var
nogle hundrede meter fra havnen, satte de kursen ud i fjorden igen.
En betagende oplevelse. En af de mest utrolige naturoplevelser, jeg har haft."

Torsdag d. 26. febr. 2004
Kl. 07.13 er der set blåst to gange i Aabenraa Fjord ud for Fjordløkken.

Onsdag d. 25. febr. 2004

Hvor mange hvaler er der i Lillebælt?
Fotograf Ulrik Pedersen fra JyskeVestkysten iagttog onsdag d. 25. feb. 2004 i tidsrummet fra kl. 14.30
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til 17.00 en finhval svømme rundt i Sønderborg Havn mellem Chr. d. X’s bro og Sønderborg Slot. Det
syntes som om, hvalen forsøgte at komme under broen, men vendte om, når den nåede hen til
bropillerne. Hvalen havde inden da været observeret ved Hørup Hav kl. ca. 12.00.
Afstanden mellem Sønderborg og Hostrup Skov er ca. 17 sømil, hvorfor det ikke kan være den samme
hval, der blev set af denne hjemmesides bestyrer kl. 17.30 i Aabenraa Fjord. Ligeledes blev der som
nævnt længere nede på siden set en hval i Aabenraa Fjord kl. 14.40. Det er derfor uvist hvor mange
hvaler, der for tiden befinder sig i Lillebælt.

Kl. 17.30 ankom bestyreren af denne hjemmeside til Hostrup Skov på sydsiden af Aabenraa Fjord. Fra
parkeringspladsen kunne ses en række blanke pletter på havoverfladen med fladt vand, og kort tid
efter uddykkede en finhval. Blåsten kunne tydeligt høres. Kort tid efter uddykkede igen en hval, og den
lille tidsforskel mellem de to uddykninger sammenholdt med de efterfølgende mønstre i de flade, blanke
pletter på havoverfladen giver formodning om, at der var to hvaler tilstede.
Kl. 14.40 er en større hval set uddykke 3 gange i Aabenraa Fjord ud for Hostrup Skov.
Ifølge JyskeVestkysten er en hval set ud for Hostrupskov allerede tirsdag d. 24. feb. om morgenen kl.
08.30. Læs historien her så længe linket er aktivt.
Mandag d. 23. febr. 2004
To erfarne hvalobservatører har i dag gennemført en to-timers whalewatching fra land til Hagenør,
Lyngs Odde, Fredericia Havn, Fredericia Vold, Fredericia Bad og Sanddal. Der blev ikke observeret
hvaler på turen.

Lørdag d. 21. febr. 2004
Kl. 13.00: To lystfiskere oplever en hval dykke ud ca. 50 meter foran deres jolle ud for Galsklint.
Hvalens længde anslås til mellem 6 og 8 meter.
Kl. 12.00: Finhvalerne set ud for Galsklint. Samtidigt er to delfiner set i samme farvand ud for Hagenør.
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Finhvalerne tilbage ved Børup Sande
Fra Henrik Christensen er kl. 09.11 modtaget følgende mail:
Mine naboer har her lørdag morgen ca. 8:45 set hval dykke ud 3 gange ud for Børup Sand med kurs
mod Kolding Fjord.

Fredag d. 20. febr. 2004

Finhvalerne på vej nordud gennem Snævringen
En lystfisker har kl. 16.55 set en finhval passere under den gamle Lillebæltsbro for østgående.

Fra Flemming Jensen er d. 23. feb. 2004 modtaget følgende mail (i uddrag):
Senere kørte vi til Kemirahavnen og ca. kl. 16.30-17 (20. feb. 2004) kom ryggen af en hval til syne kun
4 meter fra kajen næsten lige ud for os. Så kom halen helt til syne inden den dykkede ud med et blåst.
Vi så endnu et blåst.
Jeg vil gætte at længden var ca. 7-8 meter og halens bredde ca. 1 meter.

Fra Leif Richter er kl. 17.13 modtaget følgende mail:
Kl. 16.40 så min kone og jeg en hval to gange lige syd for højskolen i Snoghøj. Hvalen svømmede
nordpå og dens rygfinne blev sidst set stikke meget op af vandet lige syd for den Gl. Lillebæltsbro.

Fra Henrik Christensen er kl. 16.32 modtaget følgende mail:
Min nabo har set hval mellem Skærbæk Lystbådehavn og Løverodde omkring 15:30, og her har vi
observeret én, der tydeligvis var på vej nordpå forbi Børup Sand. Kl. 16:30 så vi den sidste gang, ca.
henne ved Hagenørbugten. Ved den ene uddykning så det ud som om, at hvalen slog med halen, lige
inden den dykkede.
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Fra Hans Dal er kl. 16.07 modtaget følgende mail:
Under en gåtur langs stranden fra Børup Sande til Skærbæk by blåste en finhval kl. 15.10 tæt på
kysten. Hvalen svømmede langs med kysten hen imod Skærbækværket. Den var oppe i overfladen ca.
hver 3. – 4. minut og kunne observeres i 3 kvarter. Sidst u.f. Gudsø Vig hvorerfter den svømmede mod
udmundingen af Kolding Fjord.

Der er to finhvaler i Snævringen
I dag kl. 14.45 er der observeret to hvaler uddykke på samme tid i farvandet ud for Galsklint i
Snævringen. Hvalerne havde kurs mod Kolding Fjord.
Fra Anne-Grete Ditlevsen er kl. 17.57 modtaget følgende mail:
Finhval med unge. Vi så 2 hvaler i dag i Lillebælt. Klokken 14.15 var de ud for Sønderskov og i løbet af
den næste halve time bevægede de sig til Hagenør, viste sig ofte med adskillige blåst. Vi så dem fra
der hvor højspændingsmasterne krydser Bæltet på den jyske side. Det lod til at de var stationære i
bugten øst for Skærbæk.
Fra Søren Hechmann Andersen er kl. 15.01 indløbet følgende mail:
Kl. 14.10 observeret fra Snoghøj en stor og en lille finhval i næsten samtidig uddykning i Snævringen ca
200 m VNV for den første bropille fra Jylland. Afstand ca 300 m. Blåsten blev ikke stående. Fra
pålidelig kilde oplystes det, at hvalerne kl ca 13.30 var set ved den nye Lillebæltsbro nær Middelfart

Finhval i Snævringen ud for Børup Sande
En af denne hjemmesides faste meddelere har her til morgen kl. 07.10 først hørt blåst og dernæst set
uddykning af en hval ud for Børup Sande med kurs mod Kolding Fjord. Observatøren angiver at hvalen
ikke er så stor, som de der blev set samme sted sommeren 2003.

Torsdag d. 19. febr. 2004
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Finhval i Snævringen
I dag kl. 12.10 er en større hval observeret ca. 1 km vest for den gamle Lillebæltsbro under
højspændingsledningerne over Snævringen. Observationen er gjort dels af en observatør på land dels
af en lystfisker i båd. Adfærd og størrelse tyder på, at det drejer sig om en finhval.

Onsdag d. 18. febr. 2004

Finhval ud for Skærbækværket i Kolding Fjord
I dag kl. 12.55 har ”Sæler og Hvaler i DK” modtaget en telefonopringning fra fisker Jens Henriksen på
snurrevodskutteren FA 50 ”INGRID” om, at en finhval netop nu svømmer rundt i farvandet ud for
Skærbækværket i mundingen af Kolding Fjord. Jens Henriksen meddeler, at der er store fiskestimer at
se på ekkoloddet tæt over havbunden. Fiskeren oplyser endvidere, at mågerne i området følger hvalen.
Dette kan tolkes derhen, at hvalen jager fiskestimerne og herved skræmmer fiskene op til
vandoverfladen, hvor mågerne så har mulighed for at tage dem.

Tirsdag d. 17. febr. 2004

Hval eller hvaler i Lillebælt
Kaptajnen på Årø - Årøsundfærgen har i dag kl. 13.30 set en større hval i Årøsund. Hvalen blev set
første gang 50 meter foran færgen, og efterfølgende blev den set uddykke tre gange. Hvalen, der
vurderes til en længde på 10 - 15 meter, var sydgående.
En anden observatør har set hvalen fra land ved Årøsund samme dag flere gange i løbet af
formiddagen.
Ud for Skærbæk ved Kolding Fjord er ligeledes set en større hval, som efter optagelserne vist i TV-syd
ser ud til at være en finhval. Hvalen blev set uddykke fem gange mellem kl. 16.00 og 16.30. Om det er
samme hval, som blev set ved Årøsund kl. 13.30 er uvist. Afstanden mellem de to lokaliteter er ca. 16
sømil.
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Læs om finhvalen i Flensborg Fjord længere nede på denne side, og læs artikel om finhvalerne i
Lillebælt-2003 ved at klikke her.

Søndag d. 15. febr. 2004

Almindelig delfin i Lillebælt
Lørdag d. 14. feb. 2004 kl. ca. 16.00 observerede to fiskere fra Fredericia to delfiner ved den gule
specialafmærkning i Tragten ud for Fredericia (ca. 55gr 34'N / 9gr 48,5E). Delfinerne blev observeret i
ca. 10 minutter, hvor de svømmede rundt om og opholdt sig omkring båden.
Dagen efter - søndag d. 15. feb. - observerede og filmede de to fiskere delfinerne i Møllebugt lige ud for
Fredericia Lystbådehavn. Delfinerne fulgte i en periode den 23' store damjolle sydover.
Læs mere om observationer af alm. delfin i danske farvande ved at klikke her.
Se videofilmen på TV-Syd. Klik her og søg i "Find program" under "Delfiner i Lillebælt"

Onsdag d. 11. febr. 2004

Hvalen i Flensborg Fjord set flere gange
Det viser sig, at der to gange i de seneste dage er set en større hval i Flensborg Fjord. Første
observation er fra søndag d. 8. feb. 2004, hvor en fisker observerer en stor hval ved Neukirchen i det
yderste af Flensborg Fjord. Anden gang er mandag d. 9. feb. 2004 hvor kommandanten på et tysk
marinefartøj ser en stor hval ud for Meierwik midt mellem Øksøerne og Flensborg.

Større hval set i Flensborg Fjord
Onsdag d. 11. febr. 2004 blev en større hval i tidsrummet ca. 09.45 - 10.10 set i Flensborg Fjord
mellem Holnis og Sandager. Hvalen blev set ca. 5 gange, og i forbindelse med uddykningerne blev der
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to gange set en 5 - 6 meter høj blåst. Beskrivelsen af hvalens størrelse og adfærd peger i retning af, at
det drejer sig om en finhval.

Onsdag d. 4. febr. 2004

Nyt om marsvin fra Danmarks Miljøundersøgelser
Nr. 484: Satellitsporing af marsvin i danske og tilstødende farvande
Af Rune Dietz og Jonas Teilmann. Faglig rapport fra DMU nr. 484. s. Rapporten kan downloades i PDF
format. Klik her.
Rapporten fortæller om resultater fra 52 marsvin, der er blevet fulgt i op til et år og viser, at vi deler
marsvinebestande med mange andre lande, og at der findes flere bestande i de danske farvande.

Fredag d. 30. jan. 2004
I nyhedsmedierne kan man for tiden læse om en død kaskelot, der er eksploderet under transport på en
blokvogn midt i Tainan City på Taiwan. Den norske "Aftenposten" har denne artikel på deres
netudgave:
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Se så længe linket er aktivt::
http://www.aftenposten.no/nyheter/dustoreverden/article.jhtml?articleID=719126

Eksploderende kaskelothvaler er ikke et nyt fænomen, og hvalsnitter-mandskabet fra Zoologisk
Museum og Fiskeri- og Søfartsmuseet har på egen krop oplevet det et par gange.
Første gang var i 1990, hvor en kaskelot strandede ved Nymindegab. Hvalen havde kun været død i
få timer, da den blev fundet om lørdagen, men det blev først muligt at partere dyret den følgende
tirsdag. På dette tidspunkt var kaskelothvalen så henfalden og udspilet af forrådnelsesgasser, at den
eksploderede, da det første snit blev lagt. Skelettet af hvalen er i dag udstillet i Nymindegab.

Foto: TV/Midt-Vest
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Anden gang var i 1996, hvor det samme skete med en kaskelot – strandet i Ålbæk Bugt, lige syd for
Skagen.
Ved de to store Rømø-strandinger i 1996 og 1997 blev der - klog af skade - straks stukket hul i de
døde kaskelotter, når de var trukket op på stranden og afventede partering. Herved undgik vi et senere
ukontrolleret udslip af blod, tarme og andre indvolde.
Taiwan-kaskelotten døde om lørdagen og eksploderede om mandagen – efter kun to døgn.
Nymindegab-kaskelotten eksploderede efter tre døgn. Forskellen må skyldes det varmere vejr på
Taiwan.

Tirsdag d. 27. jan. 2004, kl. ca. 12.00
En erhvervsfisker fra Korsør har under fiskeri i Storebælt observeret en større hval 1 sømil nord for den
østlige ankerbøje på østbroen (ca. 55*22'N / 11*03E). Hvalen blev observeret i tilknytning til store sildeeller brislingestimer, og blev sidst set for sydgående. Hvalens størrelse er beskrevet som "ca. et par
meter over ryggen". Der er ingen observationer af halefinne, rygfinne eller blåst, så hvilken art, det
drejer sig om, kan derfor ikke fastslås. Skulle andre observere hvalen eller hvalerne hører vi gerne
derom.

Torsdag d. 22. jan. 2003
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Fra Moss-avis (Norge) kan vi citere følgende:
Unik hvalobservasjon
To knølhval (red. dansk: pukkelhvaler) på mellom 10 og 15 meter boltret seg på Botnerbaugen på
torsdag. – En fantastisk naturopplevelse, forteller Helge Johansen om observasjonen som skal
inkluderes i Norsk Pattedyratlas. TIRIL A. SKARSTEIN
Helge Johansen var ikke mer en ti meter fra de enorme dyrene som hadde forvillet seg inn i
Oslofjorden. Han var kommet til Botnerbaugen for å fiske da han observerte de to knølhvalene. De var
oppe for å trekke luft, løftet på halefinnene og dykket ned igjen i det kalde vannet.
– Det var en unik opplevelse. De var like ved meg, og det kom som et sjokk. Vannet sprutet opp fra de
enorme dyrene. Det hadde vært et blinkskudd, forteller fotografen. Fem minutter senere så han de to
sjøpattedyrene svømme i retning Moss.
Hvalsensasjon
– Hval er vanskelig å artsbestemme, men de gode beskrivelsene gjør at jeg med ganske stor sikkerhet
kan si at det her er snakk om knølhval, forteller Viggo Ree.
Han er biolog og wildlifekunstner, og Johansen tok kontakt med Ree etter den store naturopplevelsen.
– Dette er den andre observasjonen av knølhval i Oslofjorden i løpet av de 30 siste åra, forteller
biologen.
Han skriver artikler til Norsk Pattedyratlas, og forteller at Johansens observasjoner skal inkluderes i
avsnittet om knølhval.
– Knølhvalen ble utsatt for omfattende fangst helt fram til 1956, da hvalen ble fredet. Nå er det ca. 1000
Knølhval i Barentshavet og Norskehavet, men at hvalen er observert utenfor Moss er en hvalsensasjon,
påpeker Ree.

Tirsdag d. 13. jan. 2004
Fra Mads Sylvester har vi modtaget melding om, at han har set Øresunds-delfinerne allerede d. 28.
december, 2003 mellem kl. 09.00 og 10.00, og igen fredag d. 9. januar, 2004. Delfinerne opholder sig
tilsyneladende i nærheden af midtfarvandsbøjen "M 4" ca. 1,3 sømil nordøst af Kronborg. MS har
medsendt 3 videoklip, hvoraf det fremgår, at det - ligesom tidligere i samme farvand - drejer sig om
almindelig delfin (Delphinus delphis).
Video 1, Video 2, Video 3
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Videoklippene kan afspilles med QuikTime 6.5 som kan downloades fra adressen:
http://www.apple.com/quicktime/download/

Mandag d. 12. jan. 2004
John Skovbro Thomas har sendt os denne detaljerede beskrivelse af delfinobservationen torsdag d. 8.
jan. 2004:
”Delfinerne blev observeret omkring 2 sømil nord for Helsingør/Kronborg. Der ligger et område hvor der
er stor aktivitet med lystfiskeri efter torsk. Vi var på stedet omkring kl. 10.00.
Delfinerne så ud til, at de legede med fiskerbådene, dvs. både kuttere og mindre motorbåde.
Delfinerne var mest aktive omkring de både, der sejlede rundt efter torskebuler. På et tidspunkt sejlede
vi med omkring 8-10 knob, og delfinerne legede helt tæt på bådens spids. De sprang ikke helt ud af
vandet på noget tidspunkt. Da vi stoppede, stoppede delfinerne også op, men de svømmede igen væk,
da vi blot startede på at fiske. De legede i øvrigt med flere både derude. Jeg vurderer at delfinerne var
omkring 150 cm lange, og jeg oplevede dem som at være lige store.”
John Skovbro Thomas skriver endvidere, at der var flere turbåde i området, så delfinerne må være set
af flere.
Vi er meget interesserede i at kunne lave en helt sikker artsbestemmelse af hvalerne og efterlyser
derfor eventuelle fotos af optrinnet.
Er der nogle, der var i området i torsdags, som tog billeder?
Så vil vi meget gerne låne disse

Torsdag d. 8. jan. 2004
Delfiner i Øresund igen. Fra familien Skovbro Thomas har vi netop modtaget følgende melding:
Vi har i dag den 8. januar 2004 observeret en flok (6-9) delfiner lidt nord for Helsingør. Delfinerne var
meget legesyge.

http://hvaler.dk/testnyheder_jan_april_2004.htm

34

02-03-2013

Ny side 1

Side 34 af 34

Indberetninger for 2003
(eksl. finhvaler)
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