
Indberetninger 2002

Juledelfin ved Frederikssund
Den 20.12. blev en levende almindelig delfin fundet strandet ved Frederikssund og en snarrådig 
redningsaktion iværksat. Desværre blev dyret fundet død den 24. 12  om eftermiddagen. 

Det er det andet delfinfund på tre år. Delfinen er blevet sikret af Tisvilde Statsskovdistrikt. På 
Zoologisk Museum i København kunne det konstateres at der  var tale om en 167 cm lang og 64 tung 
hun. Det er den næstmindste af sin art konstateret i Danmark.

Dyrets alder skønnes til 1-2 år og der er dermed tale om en unge. På baggrund af de seneste års 
forholdvis hyppige forekomster kan det derfor ikke udelukkes at ungen er født i en flok der har opholdt 
sig i danske farvande.

Delfinen som den tog sig ud juleaftensdag. Foto Bent Hvid.

Pukkelhval på fransk visit i Frederikshavn
Den 12. december kl. 10:30 blev en 8 meter lang pukkelhval observeret i havnebassinet på  
Frederikshavn Flådestation. 

Hvalen opholdt i flere timer og har måske været på jagt efter julesild . Den 13. december var hvalen 
borte. Det vides ikke hvad retning den svømmede. Fokus på hvaler hører gerne fra alle der måtte 
have set hvalen, både før den 12. december og efter.

Der er et fortilfælde fra 1995. Næsten på samme tid mellem den 10. og 18. december blev en 
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pukkelhval af samme størrelse set ud for Århus Havn. Denne hval forlod Århus bugten igen efter at 
have taget for sig af småfiskeretterne. Både i 2002 og 1995 har der sandsynligvis været tale om 
fravænnede unger.

Pukkelhvalen hører til de arter der godt kan klare sig langs kysterne. Der har tidligere været 
pukkelhvaler helt inde i Østersøen i 1978-79 og der er dokumenteret fangster eller strandinger af 
pukkelhvaler her helt tilbage til 1620.

Fra Danmark har vi kun kendskab til to fund: et fra Lønstrup i september 1905 og et fra farvandet 
nordøst for Bornholm i 1806.

Pukkelhvalen fra Lønstrup i 1905 havde ca samme længde som individet fra Frederikshavn. Billede fra Vendsyssel 
Historiske Museum.

Marsvineseminaret, 23. nov 2002 
Marsvineseminaret på Syddansk Universitet i Odense havde ca. 100 deltagere. 

To hvidnæser strandet ved Sødringholm
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Den sydlige hvidnæse fra Sødringholms kyst. Foto Poul Erik Godsk.

To hvidnæsehunner  er den 10.november fundet strandet ud for hhv. Sødringholm og Sødring Kær lige nord for Randers 
Fjords munding. Det er det 13. og 14. individ for 2002. 

Dyrene er blevet dissekeret på Naturhistorisk Museum i Århus den 13. november, hvor over 500 mennesker fulgte med i 
parteringen.
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Der blev hvalfartet til Naturhistorisk Museum. Foto Tine Sussi Hansen, Naturhistorisk Museum

Der var tale om to voksne, men ikke drægtige hunner på hhv. 250 og 247 cm. Hunnerne er formodentligt meget gamle. A r 
efter tidligere drægtigheder blev fundet i begge dyrs æggestokke: 13 hos det sydlige dyr og 15 hos det nordlige. Det vil 
sige at hunnerne kan have født helt op til hhv. 13 og 15 unger. Et groft skøn på alderen er 25-30 år.

Måske afslører dyrenes vægt det er drægtigt eller ej. De tre sidste danske strandinger viser 

Nr. Vorupør:  242,5 kg /242 cm =  1.002 kg/cm

Sødringholm: 240 kg/250 cm = 0.960 kg/cm

Sødring Kær: 220 kg /247cm = 0.891 kg/cm

Er forholdet mellem vægt (i kg) og længde (i cm) lig med 1eller derover er hunnen drægtig, er forholdet mindre end 1 er 
dyrene ikke drægtige. Selvfølgelig skal der flere oplysninger til for at kunne udtale sig den fornødne sikkerhed, men det er 
en teori der er værd at efterprøve.

Begge hvidnæser havde tomme maver. De var fisketomme, men der var store mængder maveorme i dem. Begge dyr 
havde store leverbylder, der sandsynligvis stammer fra en hidtil ubeskrevet leverikte. Der er ikke tale om en voldsom 
parasitbelastning, og dermed ikke om en dødsårsag. Dyrenes generelle foderstand vurderedes som helt normal.

Hvidnæser er formodentligt kommet på grundt vand i det komplicerede farvand omkring Randers Fjords udmunding. Det 
sydlige dyr havde dog et hul i venstre underkæbe der kunne stamme fra en fiskekrog. Derfor kan en utilsigtet bifangst i 
fiskeredskab ikke udelukkes.
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Den sydlige hvidnæse fra Sødringholm måles op. Foto Tine Sussi Hansen.

Hvidnæse strandet levende ved Nr. Vorupør
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Hvidnæsen undersøges på Zoologisk Museum (foto Marianne Ujvari)

Den 28. oktober indløb en melding om et levende strandet marsvin. Det viste sig imidlertid at være en 
242 cm lang hvidnæsehun og dermed det tolvte fund af denne art i år. Thy Statsskovdistrikt 
rekvirerede Falck til at aflive dyret, der vil blive undersøgt på Zoologisk Museum. Det er sandsynligvis 
den kraftige blæst der har kastet dyret ind på stranden. Det kan ikke udelukkes at der ligger flere 
endnu uopdagede hvidnæser på strandene.
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Hvidnæsefostret på Zoologisk Museum (foto Marianne Ujvari)

Hvidnæsen blev vejet til 242, 5 kg d.v.s. mere end 1kg pr. cm kropslængde. Hunnen var drægtig med 
et 26 cm langt foster. Kun venstre ovarie (æggestok) var kønsmoden, et fænomen der mest kendes 
fra marsvin. Der  kunne konstateres flere ar efter tidligere drægtigheder på ovariet.

Hunnen havde maven fyldt med fiskeknogler, der hidrører fra torskefisk. Der var enkelte maveorme og 
mavesår, men dette anses normalt inden for arten hos individer af denne længde. På leveren fandtes 
en byld der hidrører fra en snyltende leverikte.

At hvidnæsen ikke er særlig godt kendt viser følgende forhold: Det er første gang at der konstateres et 
foster i en dansk hvidnæse. I følge lærebøgerne er der aldrig tidligere registreret et så lille foster (det 
hidtil mindste var på 35,5 cm). Det er første oplysning om fosterstørrelsen  i oktobermåned.  

Marsvinenyt fra Bornholm og Limfjorden
Der er fundet døde marsvin to ret sjældne steder.

Den 2. oktober blev  et 116 cm hunmarsvin fundet ved Sorthat mellem Rønne og Hasle på Bornholm. 
Dyret var ikke helt frisk, men selv når man korrigerer dødstidpunktet til primo september, så er der 
stadig tale om en meget stor unge, der ikke kan være født omkring 1. juli - det typiske tidspunkt blandt 
marsvin i Bælthavet og Nordsøen - men måske så tidligt som 1. marts. Dette passer godt sammen 
med gamle oplysninger om østersømarsvinene, der kunne tyde på  tidligere fødsler i den indre 
Østersø.

Den 13. september blev en 160 cm lang marsvinehun fundet ved Ertebølle i Limfjorden. Dette dyr var 
heller ikke frisk og døde måske medio august. Hunnen havde ved dødstidpunktet lige født. Måske er 
hunnen omkommet i garn, idet maven var ganske tom. Den nyfødte unges skæbne kendes ikke, men 
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den vil ikke kunne overleve uden sin unge.

Fundet af de to marsvin dokumenterer at der stadig findes marsvin  selv i de områder hvor der næsten 
aldrig observeres marsvin.

Delfin dukket op igen
Søndag den 29. september blev en delfin observeret midt i Århusbugten af  en sejler fra Ebeltoft. Efter 
beskrivelsen er det et øresvin (Tursiops  truncatus), sandsynligvis det samme der den 29. august ud 
for Blommehaven Camping syd for Århus.

Der er i den mellemliggende periode set øresvinslignende delfiner i det nordlige Storebælt den 
21.september og ud for Kikhavn ved Hundested den 18. september.

Øresvin er ikke set i de indre danske farvande siden 1988. I 1998 blev der dog fundet et øresvin ved 
den lettiske kyst inde i Østersøen, og dette dyr  må jo have svømmet igennem danske farvande.

 I Nordsøen har der været hyppigere observationer af øresvin i de seneste år. Øresvinsbestanden fra 
Skotland er ved at sprede sig ind i Nordsøen.

Sensationel observation af marsvinefødsel i Isefjorden
Den 25. september ved Rønbøjen i Nykøbing Bugt overværede Bent og Evy Jønck, Nykøbing S., intet 
mindre ned en sensation: en marsvinefødsel. Deres beskrivelse gengives her i uddrag:

" Ved ankomst til bøjen observerede vi 2 voksne marsvin, der uddykkede en del gange, og vi blev 
nysgerrige Så observerede vi yderligere en voksen, der lå helt stille med det halve af ryggen 
uddykket. Vi troede, at den var kommet til skade. Den lå i 7-8 minutter inde over grunden, så vi kunne 
ikke komme den nærmere end 20 meter. Vi studerede den i kikkerten og den lå ret uroligt i vandet, 
men i samme stilling, og pludselig rykkede den et stykke frem ca 2-2, 5 meter, og så kom der en unge 
til syne med en grålig kulør og en lille rygfinne."

Der er tale om usædvanlig hændelse på flere måder. Fødslen ligger meget sent, næsten 3 måneder 
efter sædvanlig fødsel omkring Skt. Hans. Tilstedeværelsen af to "hjælpere" er heller ikke tidligere 
beskrevet for marsvin.

Delfinobservation i det nordlige Storebælt
Den 21. september kl. 15 observerede Bente og Kurt Slangerup, Broby, 4-5 delfiner mellem Romsø 
og Stavreshoved. 

Delfinernes rygfinner blev beskrevet som "hos en spækhuggerhun" og farvetegning som "hos et 
marsvin". Ud fra beskrivelsen kunne der være tale om øresvin (tidligere i år observeret i Århus 
Bugten) eller de mere almindelige hvidnæser.

Muligvis samme flok blev allerede omkring den 18. september om eftermiddagen set ud for Kikhavn 
øst for Hundested af 11-årige Frederik Oxenvad, der beskrev dyrene som "store med høj rygfinne".

Fokus på hvaler opfordrer alle, der måtte have set disse delfiner om at indberette deres observationer.
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Marsvin på besøg i Skovshoved Havn
Den 19.september ved 12:30-tiden blev et ca 1,2 m langt marsvin opdaget i Skovshoved Havn i 
Øresund. Dyret er sandsynligvis blevet tiltrukket af de mange småfisk der var tilstede i havnen og 
forlod atter havnen - efter at have taget for sig af retterne - ved 16:30-tiden.

Marsvinet svømmede upåvirket rundt i havnen og trængte småfiskene op i de kroge som bådebroer, 
skibe og moler skaber. Havnen fungerer som en naturlige ruse der fanger eller koncentrerer 
marsvinets føde. Måske har marsvinene lært at udnytte denne "nemme" fødekilde.

Billede © Claus Schrøder, Hellerup Havn.
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Billede © Per Schiøttz, Hellerup Havn

Det er ikke første gang vi ser marsvin inde i en havn. Fokus på Hvaler har modtaget adskillige 
lignende rapporter bl. a. fra Thyborøn Havn, Vejle Havn, Hou Havn og Københavns Havn. På engelsk 
hedder marsvinet da også fra gammel tid Harbour Porpoise - altså Havne-marsvin, så marsvinet har 
også tidligere søgt ind i havnene for at søge føde.

Marsvinets opdukken i Skovhoved Havn er endnu et belæg for marsvinets tilbagevenden til Øresund. 
For blot ti år siden var marsvin et særsyn i Øresund, men i de senere år er der sket en øgning i både 
observationer, strandinger og utilsigtede bi-fangster. 

Flere marsvin fra Limfjorden og Øresund?
Den 28. august blev et marsvin fundet død ved Hellerup Havn efter at være observeret drivende uden 
for havnen dagen før. Personale fra Jægersborg Statsskovdistrikt indsamlede dyret.
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Marsvinet fra Hellerup Havn bjærges. Foto Claus Schrøder, Hellerup Havn.

Marsvinet har ikke helt forladt Limfjorden. Den 12. september kl 8:50 observeredes et enkelt dyr i 
Thisted Bredning under optimale observationsbetingelser. Observationen er gjort fra det gode skib 
MARYLIN ANNE af Struer.

Den 13. september blev et ikke helt frisk marsvin på ca 150 cm fundet lidt syd for Ertebølle Hoved. 
Den formodentlig kønsmodne hun blev indsamlet af Buderupholm Statsskovdistrikt og afventer nu 
nærmere undersøgelser.

Fund af nyfødt marsvin på Bornholm
En tysk turist har tilsendt Fokus på Hvaler billeder, der dokumenterer en marsvinestranding fra 
Bornholm - den første for 2002. Dyret blev fundet den 26.7., men var allerede i stærk forrådnelse. 
Længden ansloges til ca. 70 cm, hvilket svarer til fødselslængden hos marsvinet. Fødslerne finder 
sted omkring 1. juli med en vis spredning omkring denne dato; så det passer også godt med fundet. 
Fundet dokumenterer at der stadig fødes marsvineunger omkring Bornholm.

Fokus på hvaler har ikke modtaget observationer fra farvandet omkring Bornholm. Skulle der være 
nogen der har set marsvin ved Bornholm er vi meget interesserede i nærmere oplysninger.

Neddy stadig ved Simrishamn
Hvidnæsen Neddy holder stadig til på Långagrunden syd for Simrishamn ved den svenske 
østersøkyst. Dyret blev først set her i juli 2000, men har måske været der endnu længere.

Øresvin set i Aarhusbugten
Under en sejltur den 29.8. mellem 17:30 og 18:30 havde Henrik Sørensen og familie fra Mårslet 
følgeskab af en delfin i næsten 1 time, mens de sejlede langs kysten syd for Århus.
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"Vi sejlede for sejl i vores spækhugger (!) med en gummibåd på slæb og lå 1 - 2 sm fra  kysten. Ca . ud 
for Blommeha ven Ca mping så vi delfinen første ga ng. Den ha vde en væsentligt højere og sma llere 
rygfinne end ma rsvin. Ha vde hvid bug og et la ngt næb. Den va r ca . 2 m la ng. Den fulgte os ga nske 
tæt i næsten en time indtil vi vendte om ud for Fløjstrup Stra nd. Den lå flere ga nge tæt under stævnen 
a f båden, så vi kunne se den tydeligt igennem va ndet. Den va r oppe ca . 1 ga ng i minuttet og flere 
ga nge la vede den ret høje spring ud a f va ndet". 

Beskrivelsen passer fint på et øresvin. Det er den første observation af denne art i de indre danske 
farvande siden 1988. I 1998 blev der dog fundet et øresvin ved den lettiske kyst, og dette dyr må jo 
have svømmet igennem danske farvande.

I Nordsøen har der været hyppigere observationer af øresvin i seneste år. Øresvinsbestanden ved 
den skotske østkyst er ved at sprede sig længere mod syd ind i Nordsøen.

Tidligere danske fund

Årets første marsvineindberetning fra Limfjorden
 Tirsdag d. 27. august om morgenen kl. 06.48 observerede man fra skonnerten Marylin Anne et 
marsvin for udgående i Langerak ca. 4 km vest for Limfjordens udløb i Kattegat. Dette dyr er det første 
marsvin, der er blevet indberettet fra Limfjorden i 2002.

Fra året 2001 er der ingen marsvineindberetninger fra Limfjorden, men året før blev der set et marsvin 
ved Egholm lige vest for Ålborg, samt i december rapporteret om et marsvin ved Lundø i Lovns 
Bredning.

"Spalte" genset i Lillebælt
Det naturligt mærkede marsvin med den kløvede rygfinne (se forneden) er den 8.8. om formiddagen 
blevet genset lige nord for den ny lillebæltsbro, altså stort set samme sted som i juli. Observationen 
blev gjort under en marsvinetur med rutebåden MIRA III af Middelfart.

Dette viser at visse marsvin opholder sig længere tid i samme område. Fokus hører gerne fra folk der 
måtte have set "Spalte" i området og selvfølgelig især hvis der skulle eksistere et godt billede af dyret. 

Atter delfiner i Kattegat
Der er atter observeret delfiner i de indre danske farvande. En mindre flok så den 21. juli om 
formiddagen på sydsiden af Røsnæs. Dyrene sprang over en meter op af  vandet og snoede om 
deres egen akse. Hvilken art delfin der er tale om er ikke kendt.

"Tofinnet" marsvin opdaget og genset i det nordlige Lillebælt
I forbindelse med hvalkiggerturene fra Middelfart i perioden 24. juni - 14 juli blev der iagttaget et 
naturligt mærket marsvin flere gange lige nord for den ny lillebæltsbro på jyllandssiden. Marsvinet 
havde en spaltet rygfinne (måske fra et møde med en skrue?) og fik med det samme kælenavnet 
Spa lte.

Spalte var sammen med en nyfødt unge. Fokus på hvaler håber at kunne bringe billeder af hende 
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snarest. Vi hører gerne fra folk der måtte have set Spalte ved andre lejligheder.

Marsvineunge opdaget i havnebassin på Holmen
Den 26.6. om morgen blev man opmærksom på en lille levende marsvineunge i kanten af  
havnebassinet på Trangravsvej ved Christiansholm i København. Københavns Brandvæsen, 
Danmarks Akavarium samt Fokus på Hvaler blev tilkaldt.

Det konstateredes at det var en nyfødt unge sandsynligvis mindre end et døgn gammel. Halefinnen 
var stadig krøllet og rygfinnen endnu ikke rejst. Ungen havde rester af navlestrengen hængende på 
bugen og nogle få fosterhår på overlæben.

Ungen blev taget op i et badekar og skyllet med koldt vand og endda tilført rent ilt, men uden sin mor 
og den nødvendige mælk havde den ingen overlevelseschance. For at mindske dyrets lidelse blev det 
besluttet af aflive den. 

Hvor moren befinder sig og om den stadig lever kan der kun gisnes om. Det er yderst sjældent at 
finde nyfødte marsvineunger i Københavns Havn og det er noget af en gåde hvordan mor og unge er 
kommet derind. Måske er det allerede sket i natten løb hvor skibstrafikken er mindst tæt. Det vurderes 
som helt usandsynligt at ungen er svømmet alene ind i havnen.

Ungen var en han på 72 cm og 6 kg og dermed en meget typisk nyfødt unge.

Vågehval strandet ved øen Poel ved den tyske østersøkyst
Den 26. maj. strandede en 5,26 m lang 1700 kg vågehval ved øen Poel på den mecklenborgske kyst. 
Det undersøges for øjeblikket om det er samme individ, der i februar optrådte i hhv. Kolding og Århus 
Havn (se forneden). Det er fjerde år i træk der optræder vågehvaler i den vestlige Østersø.

På ny sommerkaskelot i Nordsøen
Den 3. juni blev en kaskelot opdaget  mellem Vlissingen og Breskens i Scheldens 
munding ved den hollandske kyst. Dyret blev fulgt tæt og er sidst set ved den belgiske 
kyst natten mellem den 3. og 4. juni.

Det er anden gang inden for bare tre år at der konstateres kaskelotter om sommeren i 
Nordsøen. 3. juni 2000 strandede en 14,3 m kaskelot på Rømø.
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Kaskelotten fotograferet ud for den hollandske kyst. Foto ©: Albert Dijkstra.

Grindehval på Rømø
Søndag d. 26. maj om formiddagen opdagede besætningen på færgen mellem 
Havneby på Rømø og List på Sild en levende hval, der lå strandet på sydkysten af 
Rømø. Redningsstationen på Rømø blev alarmeret, og redningsfolkene kunne efter at 
være sejlet ud til stedet konstatere, at det drejede sig om en ung grindehval. Gentagne 
forsøg på at skubbe hvalen ud på dybere vand, mislykkedes, da grinden hele tiden 
svømmede eller drev tilbage til stranden, hvor det lagde sig på siden. Dyret virkede 
meget afmagret ligesom huden bar tydelige mærker af den åbenbart længerevarende 
kontakt med stranden. Det blev derfor besluttet at aflive hvalen. Grindehvalen, en hun., 
blev herefter slæbt ind til Havneby, hvor den den 27.5. blev opmålt til 320 cm. Den 
vejede 306, 6 kg hvilket er næsten 25% mindre end gennemsnittet for en grindehval af 
denne længde. Dyret viste da også flere tegn på at være afmageret: Der var ingen 
indre fedtreserver tilbage og maven var helt tom. Der er taget forskellige prøver til 
veterinær og toksikologiske undersøgelser..
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Rømø-redningsmænd ved den stra ndede grindehva l

Grindehvaler lever normalt  i det åbne ocean, men forvilder sig ligesom kaskelotter ind i lavvandede 
Nordsø. Der er sandsynligvis tale om et yngre dyr der kommet væk fra sin flok. Om hele flokken 
flakker rundt i vadehavet eller der er tale om bare dette individ, vides endnu ikke.

Mellem den tyske ø Sylt og Rømø er der tidligere strandet en grindehval i 1966  på den tyske side. 
Ligeledes mellem Fanø og Mandø, hvor der er strandet grindehvaler hele tre gange: 1965 og 1966 (to 
gange) og mellem Skallingen og Fanø med en enkelt stranding i 1983 . I det tilstødende slesvig-
holstenske vadehav blev der fundet dyr i 1995,1998 og 2001.. 

Der er senest strandet grindehvaler i Danmark i 1999 og 2000, mens den seneste observation blev 
gjort i 2001 (en flok i Skagerrak).

Spækhuggere og hvidnæser ud for Thorsminde
Den 5. maj observerede lystfiskerfartøjet Tindur tre spækhuggere ud for Thorminde. Et 
andet fartøj observerede samme dag en større flok springere (sandsynligvis hvidnæser) 
lidt længere ude.

Vågehval gæster Aarhus Havn
Vågehvalen blev senest set den 18.2. set i Østhavnen , Aarhus. Dyret blev opdaget 
ved 9 tiden og sås dagen igennem boltre sig i det 13, 5 m dybe havnebassin. Ansatte 
fra Aarhus Havn fulgte i båd hvalens færden. Den ca 6 m lange hval nyder sandsynlig 
godt af de mange småfisk der er tilstede i havnen.
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Hvalen i Århus østhavn. © Århus Havn.

Vågehval set i Kolding Havn
Den 16. februar mellem kl. 10 og 12 blev vågehvalen set langs kajkanten i Kolding 
Havn. Fokus på hvaler vil gerne følge hvalens færden og hører også gerne fra folk der 
måtte have set dyret før den 15. februar.
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Vågehvalen i Kolding Havn. Foto © Ludvig Dittmann/Jyske-Vestkysten

Vågehval strandet levende i Gamborg Fjord
Den 15. februar omkring kl. 15 blev en levende vågehval opdaget på ca. 1 m vand i 
bunden af Gamborg Fjord. Dyrets længde skønnedes til 5, 5 m. Det lykkedes ved 16-
tiden lokale folk og den hidkaldte vildtkonsulent fra Fyns Statsskovdistrikt at få dyret flot 
og hvalen svømmede herpå længere ud i fjorden. Dyret havde hudafskrabninger på 
snuden og dele af ryggen, men skønnedes at være i god form.

Det er fjerde år i træk at der konstateres vågehvaler i de indre danske farvande og den 
vestlige Østersø. I september 2001 blev en 5,6 m lang vågehval fundet død ved 
Warnemünde i Tyskland. I januar 2000 blev en 9,4 lang hun fundet ved Tybrindvig i 
Lillebælt efter i flere uger at være observeret i farvandet nord for Fyn og i Vejle Fjord. 
Dens endnu ufødte unge fandtes over 2 måneder senere på Fyns nordkyst. I 
september 2000 strandede en 4,9 m lang han ved Puttgarden på Fehmarn, ved den 
slesvigholstenske østersøkyst. Dette dyr blev i dagene før observeret i Flensborg Fjord 
og Lillebælt. I juni 1999 blev et andet individ på ca 5 m fundet ved Graal Müritz ved den 
mecklenborgske kyst.
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Der er ikke første gang der konstateres vågehvaler ved eller på Fyn.
Her ses en stranding fra Nakkebølle Fjord 1918

3 kaskelotter strandet i Elbens munding
Den 15. januar blev tre ca 11 m lange kaskelotter opdaget af det tyske opmålingsfartøj 
”Komet”. De døde hvaler lå på en sandbanke sydvest for Friedrichskoog i Elbens 
munding. Det vurderes at de har været døde i mindst tre dage, d.v.s. at de omkom 
omkring den 12. januar.

Hermed er kaskelotsæsonen 2001/2002 ”skudt” i gang. Det er første gang siden 2000 
der er strandet en kaskelot i Nordsøen (Rømø, Danmark juni 2000). De seneste 
massestrandinger fandt sted i hhv. 1998, 1997 og 1996.

Elbens munding er en klassisk lokalitet for kaskelot-massestrandinger: I december 
1997 blev der fundet en død kaskelot ved Sahlenburg og i januar 1762 strandede 2 
kaskelotter ved Schahörn. I december 1723 strandede 18 kaskelotter ved Neuwerk 
mens de lykkedes yderligere 3 dyr at slippe væk.

Der er taget hudprøver fra dyrene til DNA -analyser. Om dyrene selv bliver trukket i land 
og om de skal undersøges nærmere er der endnu ikke taget beslutning om.

Redningsplan for Østersøens marsvin
Østersøens bestand af marsvin er gået stærkt tilbage og frygtes at være i fare for at 
uddø. I dagene 9-11. januar mødtes en række embedsmænd, forskere og 
repræsentanter fra naturbeskyttelsesorganisationer fra landene omkring Østersøen i 
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Jarstania i det nordlige Polen for at iværksætte en redningsplan disse marsvin.

Mødet er led i Småhvalaftalens (A SCOBA NS) bestræbelser for at forvalte og beskytte 
hvalerne i hele østersø-.og nordsøområdet. Dette vigtige tiltag blev financeret af 
danske miljøbistandsmidler til Østeuropa (DA NCEE).

Fokus på hvaler med sin folkelige indsamling blev særligt fremhævet som et projekt 
der burde lanceres i samtlige lande.
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