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lig spættet sæl (Pusa vitulina), gråsæl (Halichoerus grypus) og marsvin (Phocoena 
phocoena) for at fastsætte grænser for GES for de danske havpattedyr. Denne rapport 
beskriver data for spæktykkelser fra de danske bestande af havpattedyr, indsamlet i 
årene 2015-2017 under projektet ’Overvågning af spæktykkelse hos danske havpatte-
dyr’, sammenholdt med data indsamlet i perioden 1988-2014. Projektets formål har 
været at levere resultater til brug for vurdering af danske havpattedyrs sundhedstilstand ift. 
Vurderinger lavet i HELCOM indikatorer samt til brug under Havstrategidirektivet. For at 
kunne redegøre for udvikling i spæktykkelse over tid er der indsamlet spæktykkelsesdata 
fra tidligere perioder for bestandene (1988-2014). I materialet ses variation relateret til 
indsamlingsperiode, indsamlingsmetode, individstørrelse, køn og område. I populatio-
nerne af spættet sæl, der nærmer sig miljøets bæreevne ses en tendens til faldende 
spæktykkelse. Blandt gråsæler i Østersøen ses tyndere spæklag end det der er registreret 
fra dyr indsamlet i Sverige og Finland. Hos både spættet sæl, gråsæl og marsvin ses væ-
sentligt tyndere spæklag hos dyr fra Nordsøen ift. Bælthavene og Østersøen. Dette kan 
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udfordrende at fastslå tærskelværdier for spæktykkelse ift. god miljøtilstand. I HELCOM er 
der foreslået tærskelværdier for gråsæler på >40mm for skudte sæler, >35mm for bifan-
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1. Sammenfatning 

Denne rapport beskriver data for spæktykkelser fra de i Danmark forekom-
mende bestande af havpattedyr, indsamlet i årene 2015-2017 under projektet 
’Overvågning af spæktykkelse hos danske havpattedyr’, og data sammenstil-
les statistisk med data indsamlet i perioden 1988-2014. Projektets formål har 
været at levere resultater til brug for vurdering af danske havpattedyrs sund-
hedstilstand herunder til brug som indikatorer i regi af HELCOM og OSPAR 
og til brug under Havstrategidirektivet. For at kunne redegøre for udviklin-
gen i spæktykkelse over tid er der indhentet spæktykkelsesdata fra tidligere 
perioder for de respektive forvaltningsområder for Spættet sæl (vestlige 
Østersø, Kattegat, Limfjorden og Vadehavet), gråsæl (Østersøen og Nord-
søen) og marsvin (Bælthavene og Nordsøen).  

I regi af HELCOM er der fastsat tærskelværdier for God Miljøtilstand for grå-
sæler i den nordlige del af Østersøen, da der her findes et omfattende data-
materiale pga. jagt og indsamling af bifangede sæler. Således har tærskelvær-
dien for god miljøtilstand også kunne fastslås for forskellige tilstande: God 
miljøtilstand findes i en bestand i vækst når jagtede gråsæler har et spæklag 
på > 40 mm, og eller når bifangede gråsæler har en spæktykkelse på over 
35mm. Hvis gråsælbestanden når miljøets bærekapacitet, skal spæktykkelsen 
være >25 mm for at miljøtilstanden er god. 

For spættet sæl er der observeret en nedgang i spæktykkelsen i Kattegat, som 
sandsynligvis skyldes, at denne bestand nærmer sig miljøets bæreevne. I Va-
dehavet har spæktykkelsen hos spættet sæl været forholdsvis stabil gennem 
en lang periode samtidig med, at bestandsstørrelsen også her har nærmet sig 
miljøets bæreevne. I de mindre bestande af spættet sæl i den vestlige Østersø 
og Limfjorden ses ikke signifikante udviklinger i vurderingsperioden 2015-
2017 ift. tidligere data. Det nuværende niveau i den vestlige Østersø er dog 
lavere end det, der er registreret i Kattegat.  

For gråsæl i vurderingsperioden 2015-17 ses væsentlig tyndere spæklag i 
Østersøen indsamlet til dette projekt end de fastsatte tærskler for god miljø-
tilstand i HELCOM-indikatoren for spæktykkelse. For gråsæler fra Nordsøen 
ses endnu tyndere spæklag, sandsynligvis beroende på, at data herfra ude-
lukkende stammer fra strandede dyr.  

For marsvin fra både Bælthavene og Nordsøen ses ikke nogen signifikant ud-
vikling mellem den aktuelle vurderingsperiode og ældre data, men som hos 
de to sælarter ses en betydelig forskel i spæktykkelsen mellem Bælthavene og 
Nordsøen. Således er der for alle arter et tyndere spæklag på dyrene fra Nord-
søen end på dyr fra Bælthavene og Østersøen. Dette skyldes sandsynligvis en 
kombination af, at en større andel af data fra Nordsøen stammer fra stran-
dede/dødfundne dyr i forhold til data fra Bælthavet, samt at vandtemperatu-
rerne i Nordsøen er højere.  

For alle tre arter er der ud over den tidsmæssige variation også en variation i de 
indsamlede spæktykkelser ift. mange faktorer såsom årstid, køn, individstør-
relse og populationsstatus ift. miljøets bæreevne. Ud fra det indsamlede mate-
riale fra spættet sæl i Kattegat, hvor der er et stort materiale af skudte og leven-
defangede dyr, foreslås en tentativ tærskelværdi på 38 mm spæklag for popu-
lationer af spættet sæl i eksponentiel vækst for skudte og levende individer. Det 
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foreslås at denne tærskel også gælder for de små populationer i Limfjorden og 
Østersøen, hvor det er svært at skaffe data. Omvendt gælder den ikke for Nord-
søen hvor der er fundet en systematisk lavere spæktykkelse. De indsamlede 
data vil indgå i internationalt samarbejde i HELCOM-regi for at fastsætte så-
danne værdier. Til dette formål kan detaljerede data for sæsonvariation fra dyr 
i fangenskab desuden bidrage til at korrigere for denne variation.  
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2. Introduktion 

I forvaltningen af svært tilgængelige arter som sæler og marsvin, er det ønsk-
værdigt at finde simple indikatorer, der kan beskrive individets tilstand og 
ligeledes bruges til kvantitativt at vurdere hele populationens tilstand med 
hensyn til sundhed og ernæring. En god indikator bør kunne bruges på et 
bredt udvalg af tilgængelige prøver, hvilket for havpattedyr vil sige stran-
dede, regulerede og bifangede dyr. I HELCOM-regi er det foreslået at bruge 
spæktykkelse hos sæler og marsvin som en af flere indikatorer til brug for 
vurderinger af miljøets tilstand. I denne forbindelse antages det, at tilstanden 
for dyrene i toppen af fødekæden er en informativ indikator for hele fødekæ-
den (HELCOM 2015). I det komplekse system, som et fødenet i havet udgør, 
er der valgt enkelte indikatorer med simple mål og tærskelværdier som ud-
tryk for hele økosystemets tilstand. Således vurderes god miljøtilstand i regi 
af HELCOM ud fra baggrundsdata for spæklagets tykkelse i indikatoren Nut-
ritional status of seals. Indtil videre har HELCOM sat tærskelværdier for spæk-
lagets tykkelse hos gråsæl. HELCOM vurderer at der er god miljøstilstand, 
hvis gråsæler i en voksende bestand har et spæklag større end 40mm for jag-
tede/regulerede gråsæler og eller et spæklag over 35mm for for bifangne grå-
sæler. Hvis bestanden antages at have nået bærekapaciteten er det foreslået, 
at god miljøtilstand kan reduceres til tærskelværdier på større end 25mm 
(HELCOM 2015).  

Disse forskellige tærskelværdier er fastsat ud fra store sæt af baggrundsdata. 

Spæktykkelsen vil variere hos sælerne afhængigt af en række parametre. Data 
afslører blandt andet, at der er forskelle i tilstanden hos sæler, der er nedlagt 
ved jagt i forhold til bifanget i fiskeri eller strandet. Sæler der nedlægges har 
således typisk et tykkere spæklag end bifangede eller strandede sæler. Grun-
den til, at tærskelværdien vil være en anden, når bestanden når bæredygtig-
hedsniveauet, er, at den gennemsnitlige tilstand og dermed vil spæktykkelsen 
forværres, når den tæthedsafhængige konkurrence påvirker den enkelte sæls 
adgang til føde. Desuden er der betydelig årstidsafhængig variation af spæk-
tykkelsen og forskelle mellem forskellige aldersgrupper. Det kræver således 
en fundamental god forståelse for en bestands dynamik i tid og rum, samt 
store mængder baggrundsdata fra dyr med forskellige dødsårsager og fra for-
skellige områder og årstider for at kunne fastsætte generelle tærskelværdier 
til brug for spæktykkelse som indikator.  

Som beskrevet ovenfor har HELCOM vurderet, at der på nuværende tids-
punkt findes tilstrækkelig viden om spæktykkelse hos gråsæler til at bruge 
denne parameter som udtryk for God Miljøtilstand i Østersøen, mens der ikke 
er samlet samme omfattende baggrundsdata for spæktykkelse hos spættet 
sæl, ringsæl (ikke relevant for Danmark) og marsvin (HELCOM 2015). Det 
blev i arbejdet med denne indikator vurderet, at der ikke var nok data for 
danske farvande til at muliggøre brug af spæktykkelse som indikator for god 
miljøtilstand.  

Formålet med dette projekt har været, at tilvejebringe den manglende viden 
om danske havpattedyrs spæktykkelse ved dels at skaffe nye data, dels at ind-
samle og analysere data fra Danmark, Sverige og Tyskland. Disse data benyt-
tes til at undersøge udviklingen i spæktykkelse for forskellige forvaltnings-
områder over tid. Endvidere er formålet med projektet at beskrive tilstanden 
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for de tre danske havpattedyrarter i deres forvaltningsområder. I Danmark 
har projektet fokuseret på at indsamle spæktykkelser fra strandede/aflivede 
sæler og marsvin, bifangne sæler og marsvin, aktivt fangede levende sæler og 
marsvin samt regulerede sæler. Dette er gjort ved proaktivt at informere rele-
vante instanser om projektets behov for døde sæler, dvs. kommuner, skovdi-
strikter, naturvejledere og naturskoler, samt ’naturhistoriske’ museer i rele-
vante områder. Derudover er der i projektet aktivt fanget dyr, hvor data-
grundlaget ikke har kunnet skaffes på anden vis, f.eks. spættet sæl i Limfjor-
den. Fokus har været at få spæktykkelse fra hele året og inden for de forskel-
lige kategorier af sæler og marsvin fordelt på alder og køn.  

Projektet er betalt af Miljøstyrelsen, oprindeligt Naturstyrelsen, Havplaner og 
Vandmiljø. Karin Hårding (Göteborgs Universitet, Sverige) og Ursula Siebert 
(Hannovers Veterinære Universitet, Tyskland) takkes for at dele spæktykkel-
sesdata. Endvidere takkes alle, som har bidraget med at fange levende sæler 
og marsvin og indsamle døde havpattedyr til projektet. 
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3. Baggrund 

Spæktykkelse er umiddelbart et godt mål som indikator for et havpattedyrs 
sundhedstilstand, idet spæktykkelsen repræsenterer de samlede opsparede 
energireserver, som dyret har til rådighed, og fordi spæktykkelsen ændres 
som respons på ændringer i miljøet (fødetilgængelighed) og på individets 
sundhed (sygdom, parasitter og evne til at fouragere), og man kan derfor for-
vente at se ændringer fra år til år, hvis der er forandringer i miljøet. Således 
varierer spæktykkelsen også med aktivitetsniveau og livscyklus: Spæktykkel-
sen stiger henover efteråret, hvor dyret oplagrer spæk for at holde varmen om 
vinteren, hvor spæktykkelsen har sin maksimale tykkelse. Desuden samler 
kønsmodne hunner energireserver til en koncentreret lakteringsperiode efter 
fødslen, som sker på en bestemt årstid, som afhænger af arten og bestanden. 
Spæktykkelsen falder derefter, mens hunnen dier sin unge og i den efterføl-
gende yngleperiode (se figur 1). En gråsæl bruger f.eks. ca. 85 % af sine ener-
gireserver under diegivning (Fedak & Anderson 1987). Det betyder, at en gra-
vid hunsæls spæktykkelse er bestemmende for ungens vækst og modstands-
dygtighed over for sygdomme og sult. Jo, mere energi/fedt ungen får overført 
fra sin mor, des tykkere bliver dens eget spæklag, og des større er dens over-
levelsesmuligheder efter fravænning og i det første leveår. Det er også doku-
menteret, at den generelle vækst for ungen er afhængig af den energi, der 
overføres fra moderen. Hvis der ikke overføres nok energi, påvirker det læng-
den på det kønsmodne dyr negativt (Pomeroy et al., 1999). Det vil sige, at hvis 
der over en længere periode ikke tilføres nok energi til næste generation i en 
sælbestand, vil dens gennemsnitlige spæktykkelse og længde af de køns-
modne sæler falde. Det kan f.eks. skyldes fødemangel eller sygdom.  

En undersøgelse har vist en signifikant korrelation mellem den gennemsnit-
lige størrelse på sild i bestemte områder af Østersøen og den gennemsnitlige 
spæktykkelse hos gråsæler i samme områder (Kauhala et al., 2015). Hvis fø-
degrundlaget forringes, kan det derfor på sigt betyde størrelsesmæssigt min-
dre kønsmodne sæler, der således overfører færre fedtreserver til deres unger, 
som derved får en lavere chance for overlevelse i det første leveår. Dette kan 
således have en accelererende negativ effekt på bestanden (HELCOM 2015). 
Det er dokumenteret ud fra både skudte og bifangede gråsæler i Østersøen, 
at det gennemsnitlige spæklag om vinteren generelt er reduceret signifikant 
siden år 2000, og dette fald har ikke kunnet forklares med sygdom (Bäcklin et 
al., 2011), men kan måske forklares ud fra en antagelsen om, at bestanden har 
nærmet sig bæredygtighedsniveauet og er begrænset af fødeudbud. 

Som figur 1 illustrerer, er det afgørende at kende den årlige cyklus i spæktyk-
kelse hos en art, hvor man vil bruge spæktykkelse som indikator for indivi-
dets, bestandens eller miljøets sundhedstilstand. Endvidere skal variationen 
være grundigt beskrevet. F.eks. vides det fra Sverige, Finland og Estland, at 
bifangne sæler er yngre og har et tyndere spæklag end skudte sæler (Kauhala 
et al., 2015). Det forklares med, at bifangne sæler ofte er unge og uerfarne eller 
svækkede og er derfor mere risikovillige og oftere tyer til fiskegarn fremfor at 
fange fiskene selv. Det understreger behovet for viden om den basale biologi, 
sundhed og årsagssammenhænge i forhold til spæktykkelse hos danske hav-
pattedyr. For at skaffe det bedst mulige datagrundlag har man derfor brug for 
at kunne sammenligne spæktykkelsen for de havpattedyr, der strander langs 
vores kystlinje med dyr der bifanges og dyr der reguleres, så der kan etableres 
relevante tærskelværdier for god miljøtilstand hos de forskellige arter. 
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Figur 1. Variation i spæktykkelse 
(grå og blå farve) hos gråsæl 
over året. Det bedste tidspunkt at 
indsamle spæktykkelse er såle-
des det tidspunkt, hvor sælen har 
sin maksimale spæktykkelse (blå 
farve), og hvor den endnu ikke er 
begyndt at reproducere sig. For 
gråsæler er det vinterperioden for 
de 1-3 årige. Figuren er taget fra 
HELCOM (2015). 
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4. Materialer og metoder 

Spæktykkelser er målt med brug af kniv og tommestok på døde dyr over ster-
num (brystbenet) på sæler og seks forskellige steder på kroppen for marsvin. 
På levende sæler blev spæktykkelsen målt dorsalt mellem skulderbladene og 
mellem hofterne. Spæktykkelsen blev målt med ultralydsscanner. Til sam-
menligningsformål måles spæktykkelsen på samme steder på døde sæler. Til 
analyser af marsvins spæktykkelser blev spæktykkelsen målt lateralt (på si-
den af kroppen) umiddelbart bag rygfinnen, da dette mål gav den største stik-
prøve fra tidligere perioder, og da de forskellige mål ikke viste forskellige va-
riationsmønstre i forhold til dyrenes alder, køn og indsamlingsmetode. Spæk-
tykkelser på levende marsvin blev også målt med transportabelt ultralydsud-
styr. Data fra før den aktuelle vurderingsperiode (2015-2017) blev delt op i 
tilsvarende 3-årige vurderingsperioder for at tilstræbe et godt datagrundlag 
for hver tidsperiode i analyserne. Det samlede datagrundlag er vist på over-
sigtsform i tabel 1 og 2 i forhold til art, område og dødsårsag. Bemærk at langt 
de fleste spættede sæler blev indsamlet under en PDV epidemi. Endvidere 
antages det, at antallet af bifangede marsvin sandsynligvis er langt større, 
men at de er blevet fundet og registreret som strandede marsvin. 

 

 

Tabel 1. Datagrundlag for sæler fordelt på art, dødsårsag og forvaltningsområde. 

Sæler Østersøen Kattegat Limfjorden Nordsøen Alle 

Levende fangst 16 21 10  47 

Gråsæl 13    13 

Spættet sæl 3 21 10 34 

PDV  24 118 134 78 354 

 

Gråsæl 2    2 

Spættet sæl 22 118 134 78 352 

Skudt 10    10 

 

Gråsæl 2    2 

Spættet sæl 8    8 

Strandede 5 3 3 5 16 

 

Gråsæl 3   1 4 

Spættet sæl 2 3 3 4 12 

Alle 55 144 147 83 427 

Tabel 2. Datagrundlag for marsvin fordelt på forvaltningsområde og dødsårsag. 

Marsvin Indre danske farvande Nordsøen Alle 

Bifangst 351 141 492 

Levende fangst 90 26 116 

Strandet 262 535 797 

Trauma 1 3 4 

Alle 704 705 1409 
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Statistiske analyser af variationen i spæktykkelse blev udført med ‘multi-mo-
del inference technique’ og ’model averaging’ (Burnham and Anderson 2002; 
Burnham et al. 2011). For hvert forvaltningsområde blev en separat lineær re-
gression udført med spæktykkelse som responsvariabel og vurderingsperi-
ode, måned, køn, standardlængde (som proxy for alder) og indsamlingsme-
tode som uafhængige variable. Analyse af interaktioner (eller samspil) mel-
lem to eller flere af de uafhængige variable blev udeladt pga. de moderate 
stikprøvestørrelser i de fleste forvaltningsområder. Den relative vigtighed af 
hver uafhængig variabel blev udregnet ved at summere Akaike’s vægte for 
alle de mulige modeller, hvor den givne variabel indgik. Det antages generelt, 
at jo større de summerede vægte er, des mere vigtig er den givne variabel for 
variationen i de analyserede data (Burnham and Anderson 2002; Giam and 
Olden 2016). Statistiske forskelle i spæktykkelse mellem vurderingsperioder, 
måned på året, køn og indsamlingsmetode blev undersøgt ved variansanalyse 
(ANOVA) fulgt op af post hoc parrede Tukey HSD tests. Residualer fra alle 
modeller blev inspiceret for at bekræfte, at de levede op til antagelserne for 
lineære regressioner om normalitet og uafhængighed. Forholdet mellem 
spæktykkelse og standardlængde blev også analyseret ved brug af ‘generali-
sed additive modeller’ (GAMs) da ikke-lineære respons blev detekteret efter 
den lineære regression inden for hvert forvaltningsområde. Til dette formål 
blev dyrenes standardlængde inkluderet i en model, hvor den optimale kurve 
blev estimeret ved generaliseret krydsvalidering (Wood 2006).  

For at korrigere for sæsonvariation i spæktykkelse og undgå bias fra stran-
dede/dødfundne dyr (som generelt har tyndere spæklag end bifangne og 
skudte dyr), blev der foretaget yderligere analyser med GAMs. Før disse mo-
deller blev tilpasset data, blev alle data fra dødfundne/strandede dyr udeladt. 
Spæktykkelse blev benyttet som responsvariabel og ‘måned på året’ blev in-
kluderet som afhængig variabel med en ’smoothing’ (eller udglattende) funk-
tion for hver art separat. Der blev ikke differentieret mellem forvaltningsom-
råder indenfor den enkelte art pga. af de begrænsede datasæt. En cyklisk mo-
del blev benyttet for at sikre, at den modellerede spæktykkelse var ens ved 
årsskiftet (ultimo december og primo januar).  

Analysen kunne ikke foretages for gråsæler, da de fleste data stammede fra 
dødfundne/strandede dyr og var indsamlet i vinterhalvåret, så der manglede 
data fra den øvrige del af året samt data for ikke dødfundne dyr til at infor-
mere modellen, som således ikke konvergerede. Efter modellerne var bereg-
net for hhv. spættet sæl og marsvin ekstraheredes de rå residualer for model-
lerne for de to arter. Disse residualer repræsenterede således den resterende 
variation af spæktykkelsen efter at variation betinget af årstid i videst muligt 
omfang var ekskluderet. Ud fra disse residualer udregnedes gennemsnit og 
95% konfidensintervaller for hvert forvaltningsområde og vurderingsperi-
ode, og der blev testet for statistiske forskelle med ANOVA og post hoc Tu-
key, som beskrevet ovenfor. 

Alle analyser blev udført med den statistiske software-pakke R, version 3.4.1 
(Team 2017)  
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5. Resultater 

5.1 Statistiske resultater 
Den relative vigtighed (RI) af de fem testede variable for hver art/forvaltnings-
område-kombination er vist i tabel 1. RI angiver relativ vigtighed af den testede 
variabel (’predictor’). RI kan have værdier fra 0-1, hvor 1 angiver, at denne va-
riabel var den, der forklarede mest af den fundne variation i data. Mens en lav 
værdi fortæller, at denne variabel ikke forklarede så meget af variationen. En 
høj RI værdi er omvendt ikke et bevis for denne variabels betydning, blot at den 
sandsynligvis var vigtigere end de øvrige testede variable.  

 

 

Tabel 1. Resultater fra modelleringen. RI angiver relativ vigtighed af den testede variabel (’predictor’). RI kan have værdier fra 

0-1, hvor 1 angiver at denne variabel var den der forklarede mest af den fundne variation i data. Mens en lav værdi fortæller at 

denne variabel ikke forklarede så meget af variationen. En høj RI værdi er omvendt ikke et bevis for denne variabels betydning, 

blot at den sandsynligvis var vigtigere end de øvrige testede variable. Det er således forskelligt fra område til område hvilken 

variabel der forklarede det meste af variationen. 

Forvaltningsområde Variable 
Spættet sæl Gråsæl Marsvin 

RI RI RI 

Kattegat og Bælter Vurderingsperiode 1 -- 0.14 

 Måned 1 -- 1 

 Køn 1 -- 0.94 

 Indsamlingsmetode 0.17 -- 0.8 

Standardlængde 1 -- 1 

Nordsøen/Vadehavet Vurderingsperiode 1 0.39 0.1 

 Måned 0.23 <0.01 1 

 Køn 0.47 0.24 0.41 

 Indsamlingsmetode 0.27 NA 1 

 Standardlængde 0.64 0.24 0.47 

Limfjord Vurderingsperiode 0.43 -- -- 

 Måned 1 -- -- 

 Køn 1 -- -- 

 Indsamlingsmetode 0.43 -- -- 

 Standardlængde 0.82 -- -- 

(Sydvestlige) Østersø Vurderingsperiode 1 0.35 -- 

 Måned 0.99 0.01 -- 

 Køn 0.71 0.51 -- 

 Indsamlingsmetode 0.04 0.14 -- 

  Standardlængde 0.98 0.27 -- 

NA = variable er ikke inkluderet i analysen, da der kun indgår data fra én indsamlingsmetode.   

-- = ikke relevant for denne art     
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Gennemsnitlig spæktykkelse for spættet sæl per vurderingsperiode og for-
valtningsområde er vist i Figur 2. I figur Suppl. 1- 4 er spæktykkelser vist per 
måned, per køn, per indsamlingsmetode (bifangst, skudt, PDV (Phocine Di-
stemper Virus, også kendt som sælpest, der ramte de spættede sæler i Nord-
europa i 1988 og 2002 og dræbte store dele af bestandene), strandet, levende-
fanget) og ift. standardlængde af dyret. Forvaltningen af spættet sæl er opdelt 
i fire områder; Østersøen, Kattegat, Limfjorden og Nordsøen. Datagrundlaget 
varierer meget mellem de fire områder og er omfattende for de store popula-
tioner i Vadehavet og Kattegat, mens der er knap så mange data fra de mindre 
populationer i Østersøen og Limfjorden med undtagelse af perioden 2000-
2002, hvor der var et udbrud af PDV. 

Gennemsnitlig spæktykkelse fra gråsæl per vurderingsperiode og forvalt-
ningsområde er vist i Figur 3. I figur Suppl. 5-6 er spæktykkelser vist per må-
ned, per køn, per indsamlingsmetode (bifangst, strandet, levendefanget) og 
ift. standardlængde af dyret. Forvaltningen af gråsæl er opdelt i to områder; 
Østersøen og Nordsøen. Der er ikke tilstrækkeligt data til at korrigere for års-
tidsvariation i nogen af områderne. Datagrundlaget for gråsæl tillader ikke 
korrektion for årstid og analyse, hvor strandede/dødfundne dyr udelades.  

Gennemsnitlig spæktykkelse fra marsvin per vurderingsperiode og forvalt-
ningsområde er vist i Figur 4. I figur Suppl. 7-8 er spæktykkelser vist per må-
ned, per køn, per indsamlingsmetode (bifangst, strandet, levendefanget) og 
ift. standardlængde af dyret. Forvaltningen af marsvin er opdelt i tre områder; 
Østersøen, hvor der findes en lille bestand hvorfra der ikke har kunne ind-
samles brugbart materiale, Bælthavene og Nordsøen. 

Vurderingsperiode vurderes at være den vigtigste parameter til at forudsige 
variationen i spæktykkelse for spættet sæl i Kattegat, Vadehavet og sydvest-
lige Østersø (RI = 1 for alle områder) men mindre vigtig i Limfjorden (RI = 
0,43) med nogle signifikante forskelle i gennemsnitlig spæktykkelse mellem 
vurderingsperioder inden for de forskellige områder (se Suppl. 1- Suppl. 4). 
Omvendt er vurderingsperioden mindre vigtig for at forudsige spæktykkel-
sen hos gråsæler i Nordsøen (RI =0,39) og Østersøen (RI=0,35) med nogen-
lunde ens spæktykkelse over tid (Figur 3). Det samme gjorde sig gældende 
for marsvin, hvor vurderingsperioden havde en RI=0,14 i Bælthavene og en 
RI=0,1 i Nordsøen. For marsvin varierede spæktykkelse ikke meget over tids-
perioderne. Til gengæld var både måned, køn og længde vigtige parametre til 
at forudsige spæktykkelsen hos marsvin og spættet sæl. Hos gråsæler kunne 
ingen parametre en RI> 0,51, sandsynligvis grundet den lille datamængde. 
Figur 5 viser GAM-modeller af den årstidsbetingede variation af spæklagets 
tykkelse hos spættet sæl og marsvin, og figur 6 (spættet sæl) og figur 7 (mar-
svin) viser den tidsmæssige udvikling af spæktykkelse hos disse to arter efter 
modellerne i figur 5 er brugt til at korrigere for årstidsvariation og stran-
dede/dødfundne dyr er udeladt fra analyserne. 
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Figur 2. Spæktykkelse for spættet sæl beregnet for alle data i hver hvert forvaltningsområde (på tværs af køn, længde, alder og 
dødsårsag) for hver tre-årige vurderingsperiode. Sorte prikker er gennemsnit og vingerne er konfidensintervaller. Den sorte linje 
er gennemsnittet for alle vurderingsperioder forud for den indeværende. De sorte tal er n = antal individer brugt som datagrund-
lag. De røde bogstaver fortæller om resultatet fra de statistiske analyser: Hvis to år indeholder samme bogstaver er de statistisk 
ens. Hvis to år ikke indeholder samme bagstaver er de signifikant forskellige (α=0,05). 
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Figur 3. Spæktykkelse for gråsæl beregnet for alle data i Østersøen og Nordsøen (på tværs af køn, længde, alder og dødsår-
sag) for hver treårige vurderingsperiode. Sorte prikker er gennemsnit og vingerne er konfidensintervaller. Den sorte linje er gen-
nemsnittet for alle dyr over alle vurderingsperioder med undtagelse af den indeværende. De sorte tal er n = antal individer brugt 
som datagrundlag. De røde bogstaver fortæller om resultatet fra de statistiske analyser: Hvis to år indeholder samme bogstaver 
er de statistisk ens. Hvis to år ikke indeholder samme bagstaver er de signifikant forskellige (α=0,05). 



17 

 

 

Figur 4. Spæktykkelse (på y-akser) for marsvin beregnet for alle data i Bælthavene og Østersøen (på tværs af køn, længde, 
alder og dødsårsag) for hver treårige periode. Sorte prikker er gennemsnit og vingerne er konfidensintervaller. Den sorte linje er 
gennemsnitlige spæktykkelse for alle individer og alle vurderingsperioder med undtagelse af den indeværende. De sorte tal er n 
= antal individer brugt som datagrundlag. De røde bogstaver fortæller om resultatet af de statistiske analyser: Hvis to år indehol-
der samme bogstaver er de statistisk ens. Hvis to år ikke indeholder samme bagstaver er de signifikant forskellige (α=0,05). 
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Figur 5. GAM-modeller, som beskriver den årstidsbetingede udvikling af spæktykkelse hos spættet sæl og marsvin. Residua-
lerne fra disse modeller er anvendt til de årstidskorrigerede illustrationer af udvikling af spæktykkelse i Figur 6 og 7. 
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Figur 6. Udvikling af spæktykkelse for spættet sæl beregnet efter korrektion for årstid og med data fra strandede/dødfundne dyr 
ekskluderet i hvert forvaltningsområde (på tværs af køn, længde, alder) for hver treårige vurderingsperiode. Den sorte gennem-
gående linje er afvigelsen i forhold til gennemsnittet for samtlige data, når gennemsnittet beregnes med eksklusion af stran-
dede/dødfundne dyr. Sorte prikker er gennemsnit og vingerne er konfidensintervaller. De sorte tal er n = antal individer brugt 
som datagrundlag. De røde bogstaver fortæller om resultatet fra de statistiske analyser: Hvis to år indeholder samme bogstaver 
er de statistisk ens. Hvis to år ikke indeholder samme bagstaver er de signifikant forskellige (α=0,05). 
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Figur 7. Udvikling af spæktykkelse for marsvin beregnet efter korrektion for årstid og med data fra strandede/dødfundne dyr 
ekskluderet i hver hvert forvaltningsområde (på tværs af køn, længde, alder) for hver treårige vurderingsperiode. Den sorte gen-
nemgående linje er afvigelsen i forhold til gennemsnittet for samtlige data, når gennemsnittet beregnes med eksklusion af stran-
dede/dødfundne dyr. Sorte prikker er gennemsnit og vingerne er konfidensintervaller. De sorte tal er n = antal individer brugt 
som datagrundlag. De røde bogstaver fortæller om resultatet fra de statistiske analyser: Hvis to år indeholder samme bogstaver 
er de statistisk ens. Hvis to år ikke indeholder samme bagstaver er de signifikant forskellige (α=0,05). 
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6. Diskussion 

Spæktykkelse varierer over året, med køn, aktivitet og mellem perioder (Figur 
1). Endvidere er der signifikante forskelle på spæktykkelse fra dyr med for-
skellige dødsårsager. Det var derfor et mål at undersøge spæktykkelse over 
året i de forskellige forvaltningsområder for de tre danske havpattedyrarter, 
og sammenligne de forgående vurderingsperioder med den indeværende 
(2014-2017). For at skaffe data blev de relevante aktører i hvert område kon-
taktet for at få fat i strandede sæler og marsvin: Statsskovdistrikterne, kom-
muner, lokale naturhistoriske museer, naturvejledere, Dansk Vandrelaug 
med flere. Men denne tilgang førte desværre kun til enkelte individer. Det var 
håbet, at få en del af de gråsæler, der var givet tilladelse til at skyde omkring 
Bornholm, men der blev ikke nedlagt nogen gråsæler i projektperioden. En-
delig fangede vi aktivt sæler og marsvin for at måle deres spæktykkelse både 
specifikt til dette projekt og i forbindelse med andre projekter. De danske data 
for sæler er yderligere blevet suppleret med data fra relevante områder i Sve-
rige (Kattegat og sydvestlige Østersø) og for sæler og marsvin med data fra 
Tyskland (spættede sæler fra Vadehavet og vestlige Østersø, gråsæler fra 
Østersøen og Nordsøen og marsvin fra indre farvande og Nordsøen).  

I HELCOM-regi har man fastsat tærskelværdier for spæktykkelse for god mil-
jøtilstand for gråsæler ud fra et meget omfattende datasæt fra jagt i Finland 
og Sverige, og man har derfor kunnet vælge udelukkende at bruge en bestemt 
køns-og aldersfordeling indsamlet i den periode, hvor spæklaget er størst. 
Man har således valgt at bruge dyr mellem 1-3 år indsamlet om vinteren. Et 
mål med nærværende projekt har været at foreslå tærskelværdier for god mil-
jøtilstand for havpattedyr omkring Danmark. Det store indsamlede materiale 
og metodeudviklingen er værdifuldt i denne sammenhæng og sammen med 
materiale fra vores nabolande vil det blive brugt til at fastsætte tærskelvær-
dier i HELCOM og OSPAR i de kommende år.  

Formålet med dette projekt var dels at øge vidensgrundlaget for etablering af 
spæktykkelse som indikator for god sundhedstilstand hos de tre danske hav-
pattedyrarter i deres forskellige forvaltningsområder og dels at vurdere sund-
hedstilstanden for de tre arter i vurderingsperioden 2014-2017, i forhold til de 
forgående vurderingsperioder, inden for hvert forvaltningsområde. Vi vil ne-
denfor gennemgå hvert forvaltningsområde for de tre arter, inden resulta-
terne diskuteres overordnet. 

6.1 Spættet sæl 

6.1.1 Kattegat 

Populationen af spættet sæl i Kattegat har oplevet et signifikant fald i spæk-
tykkelse i denne og forgående vurderingsperiode i forhold til perioderne fra 
2006-2011. Dette fald korresponderer med en nedgang i populationstilvækst 
(Galatius et al., 2017; HELCOM, 2015) og det antyder, at populationen i Kat-
tegat er ved at nå sin bærekapacitet. I perioden 2000-2005 var der en lav spæk-
tykkelsen, hvilket sandsynligvis skyldes, at niveauet er meget påvirket af prø-
verne fra PDV-epidemien i 2002. Disse prøver burde som sådan være i orden 
til at etablere grænser for spæktykkelse som indikator, da PDV dræber dyrene 
ret hurtigt, men man må nok antage en beskeden negativ bias. Til gengæld er 
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de indsamlet i en ganske kort periode og er dermed sårbare overfor de speci-
fikke forhold omkring indsamlingstidspunktet (figur 1), der kan have været 
mindre gunstige for sælerne.  Inden faldet i spæktykkelse og populationstil-
vækst efter 2011 var spæktykkelsen omkring 38 mm, hvilket også er spæktyk-
kelsen for de skudte sæler (Suppl. 2), og det er derfor et godt bud på god mil-
jøtilstand (GES) for en bestand af spættede sæler i området omkring Dan-
mark, når den er i eksponentiel vækst. Efter korrektion af data for årstidsva-
riation og ekskludering af dødfundne dyr ses stadig en nedgang i spæktyk-
kelsen over de seneste perioder, men mindre markant end uden disse korrek-
tioner. Det er endnu ikke muligt at fastsætte en grænse for god miljøtilstand 
for en bestand, der har nået miljøets bærekapacitet, i det der endnu ikke er 
observeret en stagnation i populationsudviklingen. 

6.1.2 Vestlige Østersø 

I den vestlige Østersø er der også observeret et fald i spæktykkelse i denne 
vurderingsperiode i forhold til perioderne 1997-2014, men faldet er ikke sig-
nifikant, hvilket sandsynligvis skyldes den lille datamængde. Når der korri-
geres for årstidsbestemt variation og når dødfundne dyr fra materialet ekslu-
deres er der kun data fra denne og forrige vurderingsperiode samt fra 2000-
2002. Her ses et tykkere spæklag i de seneste to perioder ift. 2000-2002. I løbet 
af de seneste ca. 15 år er gråsælen genkommet i området i større antal, og det 
kunne derfor tænkes, at der var opstået konkurrence om føden mellem de to 
sælarter, men det afspejler sig altså ikke i det forhåndenværende data, og der 
observeres fortsat populationstilvækst for spættet sæl i Østersøen. Den gen-
nemsnitlige spæktykkelse før den aktuelle vurderingsperiode (1997-2014) er 
på ca. 19.4 mm, og er altså markant lavere end i Kattegat i den periode, hvor 
Kattegatbestanden har været i fremgang (2003-2011).  

6.1.3 Limfjorden 

Der er begrænset data for spættede sæler i Limfjorden. Der er således kun 
data for fire vurderingsperioder, hvor langt hovedparten af data er indsamlet 
under PDV-epidemien i vurderingsperioden 2000-2002 (Figur 2 & Suppl. 3). 
Da sæler ramt af PDV dør inden for et par uger burde effekten af sygdommen 
på spæklaget være ubetydelig, omvendt rammes de svageste og dermed tyn-
deste dyr sandsynligvis hårdest og det er derfor muligt at der er en negativ 
bias mod tyndere dyr i de PDV ramte. Den gennemsnitlige spæktykkelse er 
ca. 14.6 mm. De levendefangede dyr fra den aktuelle vurderingsperiode har 
en gennemsnitlig spæktykkelse på ca. 22 mm, baseret på kun 10 individer. 
Populationen er ikke vokset i de seneste år (Hansen, 2016), hvilket indikerer, 
at 22 mm repræsenterer det aktuelle gennemsnit for denne population ved 
bæredygtighedsniveauet. Efter korrektion for årstidsvariation og eksklude-
ring af dødfundne dyr ses stadig et tykkere spæklag i den aktuelle vurde-
ringsperiode ift. de sparsomme tidligere data.  

6.1.4 Nordsøen/Vadehavet 

Efter et signifikant fald fra perioden 1997-1999 (ca. 18 mm) til de efterfølgende 
perioder 2000-2008 (ca. 14,5 mm) har spæktykkelsen i Nordsøen været nogen-
lunde stabil på et niveau, som også svarer til den aktuelle og foregående vur-
deringsperiode (2012-2017). Der har været en enkelt periode (2009-2011) med 
signifikant tykkere spæklag (ca. 17 mm) end den indeværende vurderingspe-
riode. I de seneste årtier har bestanden af spættet sæl i Vadehavet været ek-
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sponentielt voksende, mens vækstraten i de senere år ser ud til at falde, hvil-
ket indikerer, at bestanden er ved at nå bærekapaciteten (Brasseur et al., 2018). 
Størstedelen af materialet fra dette forvaltningsområde stammer fra død-
fundne dyr, og det må derfor forventes, at data har en negativ bias. Alligevel 
er spæktykkelserne påfaldende lave ift. de andre områder. De lave spæktyk-
kelser omfatter perioder, hvor bestanden har været i eksponentiel vækst, og 
således ikke har været fødebegrænset. Det er derfor muligt, at de tynde spæk-
tykkelser reflekterer en god tilstand i dette område, men en sådan vurdering 
må bero på et mere omfattende datasæt fra fx levendefangede dyr, som frem-
over vil være tilgængeligt fra det tyske Vadehav.  

6.1.5 Spættet sæl, generelt 

Der er stor forskel på spæktykkelsen i de forskellige områder. Dette kan til 
dels bero på et større antal dødfundne dyr i data fra Vadehavet, og det er 
muligt, at dette kan forklare forskellen. Det kan dog ikke vurderes uden et 
datagrundlag fra levendefangede dyr fra denne bestand. Havtemperaturerne 
i de forskellige områder varierer noget med højere temperaturer i Nordsøen, 
og vi kender ikke til andre forhold, der skulle indikere at der er betydelig for-
skel på tykkelsen af et sundt spæklag i de forskellige områder. En tentativ 
tærskelværdig for god miljøtilstand for en population i eksponentiel vækst i 
Kattegat, Limfjorden og den vestlige Østersø kunne således ligge omkring de 
38 mm, der er observeret i Kattegat, hvor en meget begrænset del af materialet 
er dødfundet. Limfjorden og den vestlige Østersø inkluderes heri, i det der er 
meget begrænset datamateriale for disse bestande og de seneste data viser 
nogenlunde sammenfaldende niveauer. Endvidere er både Limfjorden og 
Kattegatbestandene ikke i vækst. I den vestlige Østersø er niveauet i seneste 
periode også på samme niveau som i Limfjorden og Kattegat.  I de seneste 
vurderingsperioder, hvor bestandstilvæksten er stagneret, har der været et 
betydeligt fald i spæktykkelsen i Kattegat, som kan reflektere tilstanden i en 
sund bestand omkring miljøets bæreevne, men der er brug for data fra flere 
perioder for at fastslå dette. Fremover kan data fra dyr i fangenskab supplere 
og bidrage til redegørelse for sæsonvariation i spæktykkelse, ligesom data fra 
levendefangede dyr i Nordsøen vil indgå i fremtidige analyser. 

6.2 Gråsæl 

6.2.1 Østersøen 

Den gennemsnitlige spæktykkelse i den vestlige Østersø på tværs af alle fak-
torer og perioder forud for denne vurderingsperiode er på ca. 29 mm, og der 
er ingen signifikant forskel på indeværende og tidligere vurderingsperioder. 
Gråsælpopulationen i Østersøen har været i vækst siden 1980erne (Harding 
et al. 2007), men tilvæksten er stagneret i de senere år (HELCOM 2017). Tær-
skelværdierne sat i HELCOM regi for god miljøtilstand for gråsæler ligger 
som tidligere nævnt højere - >40mm for skudte sæler, og >35 mm for bifan-
gede gråsæler for en population i eksponentiel vækst, og for gråsæler i en be-
stand ved bærekapacitet er tærskelværdien på 25 mm. Ser man udelukkende 
på spæktykkelsesgennemsnittet for de skudte gråsæler i datasættet for den 
danske del af Østersøen, ligger gennemsnittet på ca. 34 mm i stedet for 29mm. 
Gråsælerne i den danske del af Østersøen er altså betydeligt tyndere end den 
tærskelværdig der er sat i HELCOM for god miljøtilstand for gråsæler i en 
bestand i eksponentiel vækst, men over tærskelværdien for en population på 
bæredygtighedsniveauet. Populationen viser tegn på at nærme sig bæredyg-
tighedsniveauet, så under dette forbehold lever gråsælerne i den danske del 
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af Østersøen op til god miljøtilstand. Alternativt kan tyndere spæk skyldes, at 
det er individer i relativt dårligere tilstand, der er indvandret til området eller, 
at fødegrundlaget for sælerne er begrænset i området i forhold til de nordli-
gere områder i Finland og Sverige, der danner datagrundlag for HELCOMs 
tærskelværdier.  

6.2.2 Nordsøen 

Der er få datapunkter fra gråsæler i Nordsøen (n = 2-27 individer) og der er 
en enkelt periode (2000-2002) uden data (Figur 3). Konfidensintervallet om-
kring den gennemsnitlige spæktykkelse på ca. ±15.6 mm er derfor både stort 
og variabelt mellem perioderne. Der er ingen forskel på spæktykkelsen i 
denne vurderingsperiode i forhold til de tidligere og forekomsten af gråsæler 
har været stigende i Vadehavet siden 2015, hvor optællingerne af gråsæler 
begyndte (Hansen, 2016), og det må derfor antages, at bestanden ikke har nået 
sit bæredygtighedsniveau. Spæktykkelsen for gråsæler i Nordsøen er langt 
mindre end i den vestlige Østersø, som igen er mindre end hvad HELCOM 
betegner som god miljøtilstand for gråsæler. HELCOMs grænse for god mil-
jøtilstand for bifangede gråsæler ligger på 35 mm i Østersøen, og for gråsæler 
i en bestand ved bærekapacitet på 25 mm. Data i denne rapport inkluderer 
kun data fra strandede gråsæler, som kan dække over såvel bifangede som 
syge dyr. Dette kan forklare den observerede forskel. Gråsælerne i Nordsøen 
indvandrer primært fra Holland og Tyskland, og der er også udveksling mel-
lem gråsæler i Danmark og Skotland. Det kan således, som i Østersøen, være 
individer i dårligere tilstand, der bevæger sig ud i periferien af udbredelses-
området, som det danske område repræsenterer. Det ville også kunne med-
virke til at forklare det tyndere spæklag i Nordsøen. Fortsat monitering af an-
tallet af gråsæler og spæktykkelsen hos gråsæler i Nordsøen kan hjælpe med 
at forklare de regionale forskelle i spæktykkelse mellem de danske forvalt-
ningsområder og bør sammenlignes med data fra Tyskland og Holland.  

6.2.3 Gråsæl, generelt 

Der er stor forskel på spæktykkelsen i Østersøen og Nordsøen. Dette kan til 
dels bero på et større antal dødfundne dyr i data fra Nordsøen, og som for 
spættet sæl er det muligt, at dette kan forklare forskellen. Det kan dog ikke 
vurderes uden et datagrundlag af levendefangede dyr fra Nordsøen, som ikke 
er tilgængeligt for denne rapport. Havtemperaturerne i de to områder varie-
rer, og der er generelt koldere temperaturer i Østersøen, og vi kender ikke til 
andre forhold, der skulle medføre, at der er betydelig forskel på tykkelsen af 
et sundt spæklag mellem de to områder. Fremover kan data fra dyr i fangen-
skab supplere og bidrage til redegørelse for sæsonvariation i spæktykkelse, 
også for gråsæl.  

6.3 Marsvin 

6.3.1 Bælthavene 

Den gennemsnitlige spæktykkelse for alle marsvin i Bælthavene i alle vurde-
ringsperioder forud for denne periode er 21,6 mm. Data inkluderer alle al-
dersklasser og indsamlingsmetoder (bifanget, levende fanget og strandet). 
Strandede marsvin er ofte tynde, og bifangede og levendefangede dyr er ofte 
unge dyr, der også ofte er tynde (Suppl. 7). Der er derfor sandsynligvis en bias 
i de anvendte data mod tyndere spæklag, og ældre sunde dyr vil sandsynlig-
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vis have et tykkere spæklag. Efter korrektion for årstid og udeladelse af stran-
dede dyr ses ikke nogen signifikant forskel mellem den aktuelle vurderings-
periode og nogen af de forudgående perioder fra 1988 og frem (Figur 7).  

6.3.2 Nordsøen 

Den gennemsnitlige spæktykkelse for marsvin i Nordsøen på tværs af alle 
klasser er på 16,2 mm, men dette lave tal skyldes hovedsageligt, at langt de 
fleste data stammer fra strandede marsvin (506 ud 626 dyr), som har tyndere 
spæklag end bifangede og levende fangede marsvin (Suppl. 8). Det kan dog 
ikke udelades at den gennemsnitlige lidt varmere temperatur i Nordsøen spil-
ler ind. Gennemsnittet for bifangne dyr er på ca. 19 mm, og således stadig 
mindre end i Bælthavene. Dette antyder, at bestanden kan være fødebegræn-
set i enten kvalitet eller udbud i Nordsøen, og da bestanden har været stabil 
mellem de tre bestandstællinger, der er foretaget i 1994, 2005 og 2016 (Ham-
mond et al., 2002; Hammond et al., 2017; Hammond et al., 2013), antyder det, 
at bestanden har nået sin bærekapacitet, idet der heller ikke er nogen signifi-
kant udvikling i spæktykkelsen mellem vurderingsperioderne fra 1997 og 
frem til den aktuelle. Efter korrektion for årstid og udeladelse af strandede 
dyr ses ikke nogen signifikant forskel mellem den aktuelle vurderingsperiode 
og nogen af de forudgående perioder, fra 1988 og frem (Figur 7). 

6.3.3 Marsvin generelt 

Som for sælerne havde marsvin i Nordsøen generelt tyndere spæk end dyr 
fra Bælthavene. En stor del af denne forskel skyldes dog en overvægt af stran-
dede dyr i materialet fra Nordsøen. Der ses ikke en signifikant forskel på 
denne og tidligere perioder i datamaterialet. Der er indsamlet og for nylig 
analyseret et omfattende datasæt fra marsvin i fangenskab i Fjord&Bælt (Ro-
jano-Donate et al., indsendt til videnskabeligt tidsskrift). Dette materiale kan 
sandsynligvis bruges til en mere nøjagtig korrektion for sæsonvariation og 
fastsættelse af tærskelværdier for god miljøtilstand. Endelige tærskelværdier 
afventer indarbejde af dette datasæt fra dyr i fangenskab for at kunne med-
tage årstidsvariationen.  

6.4 General vurdering af spæktykkelsesdata for de tre  
danske havpattedyr 

Data er analyseret i en model, der angiver hvilken variabel, der bedst beskri-
ver den fundne variation i data (Tabel 1). Modellen viste, at særligt vurde-
ringsperiode, måned og køn havde betydning for spæktykkelse hos spættet 
sæl og marsvin. Særligt måned og køn var forventet, da der netop tages højde 
herfor i HELCOMs vurdering af god miljøtilstand for gråsæler i den nordlige 
Østersø. Betydningen af vurderingsperioden viser i flere tilfælde forskel mel-
lem perioderne, og altså ændringer i sundhedstilstanden over tid. Marsvin 
skiller sig ud, idet indsamlingsmetode (om dyret er bifanget, strandet eller 
levendefanget) (Suppl. 7 & 8) her forklarer langt mere af variationen i spæk-
tykkelse, end det er tilfældet for sæler, hvor indsamlingsmetode ikke har no-
gen større betydning for spæklagets tykkelse. Der var ingen af de valgte fak-
torer, der havde særlig betydning for spæklagets tykkelse hos gråsæler, hvil-
ket sandsynligvis skyldes den begrænsede datamængde. På tværs af art, køn, 
længde, alder og dødsårsag er spæklaget tyndere i Nordsøen og tykkest i 
Bælthavene eller Østersøen (Figur 2 - Figur 4). Spæklaget holder dyret varmt 
og forskellen kunne derfor skyldes, at Nordsøen gennemsnitligt er varmere 
end i de øvrige havområder (Figur 8). Det tyndere spæklag i Nordsøen kunne 
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også skyldes større konkurrence om føden her, men bestanden af spættet sæl 
i Vadehavet har i de seneste årtier gennemgået en eksponentiel vækst, som 
først er begyndt at flade ud i de seneste år (Brasseur et al., 2018). For sælers 
vedkommende er størstedelen af materialet (>95%) udgjort af død-
fundne/strandede dyr, da der ikke reguleres dyr i Vadehavet. Der findes et 
materiale af spæktykkelser fra levendefangede sæler fra det tyske Vadehav, 
der ikke har været tilgængeligt til denne rapport, som vil kunne bruges til 
fremtidige vurderinger. 

 
Gråsælen er meget hyppig i England/Skotland, og i det sydlige Vadehav, 
men knap så hyppig i den danske del af Nordsøen og det er muligt, at det er 
de svageste individer, der forlader kerneområderne, hvilket ville resultere i et 
tyndere spæklag blandt sælerne i Danmark. Spættede sæler i Nordsøen svøm-
mer generelt længere mellem hvilepladser og fourageringsområder end i 
Bælthavene og Østersøen (Dietz et al., 2013; Tougaard et al., 2008), hvilket kan 
resultere i mere brugt energi for den samme fødemængde, og dermed mulig-
vis være med til at forklare det tyndere spæklag, der blev fundet for spættet 
sæl i Nordsøen. Der har ikke kunne detekteres ændringer i bestandsstørrelsen 
for marsvin i Nordsøen mellem de store SCANS-optællinger i årene 1994, 
2005 og 2016 (Hammond et al., 2002; Hammond et al., 2013; Hammond et al., 
2017;), og det er derfor muligt, at arten her har nået miljøets bærekapacitet. 
Det tyndere spæklag hos marsvin i Nordsøen kan derfor skyldes, at arten har 
nået sin bærekapacitet i der.  

Figur 8. Havoverfladetemperatu-
rer målt fra satellitter for farvan-
dene omkring Danmark i februar 
2018 viser generelt væsentligt 
koldere temperaturer i Østersøen 
ift. Nordsøen. Figur fra 
www.dmi.dk. 
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7. Konklusion 

Under projektet ’Overvågning af spæktykkelse hos danske havpattedyr’ er 
der i 2015-2017 indsamlet data på spæktykkelse fra de danske havpattedyr 
spættet sæl, gråsæl og marsvin. Formålet har været at oparbejde data til at 
evaluere danske havpattedyrs sundhedstilstand ift. indikatorer brugt under 
Havstrategidirektivet. De indsamlede data, samt data indsamlet fra før vur-
deringsperioden 2015-2017, er benyttet til at vurdere udviklingen i spæktyk-
kelse over tid. Udover at give et mål for et individs ernæringstilstand varierer 
spæktykkelse hos havpattedyr ift. en stribe andre parametre, bl.a. årstid, køn 
og alder. Derudover kan indsamlingsmetoden forårsage bias, og det kan så-
ledes observeres, at strandede dyr oftest har tyndere spæklag end bifangne og 
skudte dyr (HELCOM 2015). Desuden tyder data fra gråsæler i Østersøen på, 
at bestande, der er i nærheden af miljøets bæreevne, har tyndere spæklag end 
bestande, der er i eksponentiel vækst. Hos spættet sæl er der observeret en 
betydelig variation mellem de forskellige områder, med betydeligt tyndere 
spæk i Vadehavet, hvor en meget stor del af materialet dog stammer fra stran-
dede dyr. Fra Kattegat er der et stort materiale af levendefangede og skudte 
dyr, og her er spæktykkelsen betydeligt højere, men den er faldet i de senere 
år, hvilket kan hænge sammen med, at bestanden tilsyneladende nærmer sig 
miljøets bæreevne baseret på tællingsdata. Ud fra det indsamlede materiale 
fra Kattegat, foreslås en tentativ tærskelværdi på 38 mm spæklag for popula-
tioner af spættet sæl i eksponentiel vækst i Kattegat, Limfjorden og den vest-
lige Østersø. Baggrundsmaterialet fra de to bestande i den vestlige Østersø og 
Limfjorden er sparsomt, men indsamlingerne i projektperioden tyder på 
spæktykkelse på niveau med det, der er observeret i Kattegat, også efter kor-
rektion for årstid og indsamlingsmetode. I Nordsøen er vandtemperaturen 
generelt varmere end i de indre farvande, og tærskelværdien for dette område 
bør derfor fastsættes på baggrund af data herfra. For gråsæl observeres også 
betydelig forskel mellem Nordsøen og Østersøen, igen med betydeligt tyn-
dere spæklag i Nordsøen. Datagrundlaget for gråsæl tillader ikke korrektion 
for årstid og analyse, hvor strandede/dødfundne dyr udelades. I begge om-
råder ses værdier betydeligt under tærskelværdierne fra HELCOMs indikator 
for spæktykkelse. For marsvin ses også betydeligt tyndere spæklag i Nord-
søen ift. Bælthavene. Efter korrektion for årstid og eksklusion af stran-
dede/dødfundne dyr fra analysen er der stadig en tendens til tyndere spæk-
lag i Nordsøen, men den er mindre udtalt. Med disse korrektioner er værdi-
erne fra den aktuelle vurderingsperiode ikke signifikant forskellige fra tidli-
gere perioder i nogen af områderne. De data, der er indsamlet i projektet, vil 
i de kommende år indgå i internationalt samarbejde i HELCOM-regi for at 
fastsætte tærskelværdier og gøre HELCOMs indikator for spæktykkelse funk-
tionel for andre arter end gråsælen, der som den eneste art har fået fastsat 
tærskelværdi. Til dette arbejde kan der også inkluderes data fra dyr i fangen-
skab til at redegøre for bl.a. sæsonvariation. I OSPAR er der endnu ikke defi-
neret en indikator for sundhedstilstand hos havpattedyr, som de indsamlede 
data fra Nordsøen kan bidrage til. 
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Bilag 1. Supplerende materiale 

 

 

 

 

Suppl. 1. Spæktykkelse for spættet sæl i Østersøen (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til ven-
stre), indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte 
prikker) og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder 
samme bogstav er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, hvor 
mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 2. Spæktykkelse for spættet sæl i Kattegat (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til ven-
stre), indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte 
prikker) og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder 
samme bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav, er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, 
hvor mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 3. Spæktykkelse for spættet sæl i Limfjorden (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til ven-
stre), indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte 
prikker) og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder 
samme bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, 
hvor mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 4. Spæktykkelse for spættet sæl i Nordsøen (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til ven-
stre), indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte 
prikker) og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder 
samme bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, 
hvor mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 5. Spæktykkelse for gråsæl i Østersøen (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til venstre), 
indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte prikker) 
og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder samme 
bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, hvor 
mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 6. Spæktykkelse for gråsæl i Nordsøen (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til venstre), 
indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte prikker) 
og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder samme 
bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, hvor 
mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 7. Spæktykkelse for marsvin i Bælthavene (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til venstre), 
indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte prikker) 
og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder samme 
bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, hvor 
mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 
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Suppl. 8. Spæktykkelse for marsvin i Nordsøen (y-aksen i alle grafer). Data er separeret i standardlængde (øverst til venstre), 
indsamlingsmetode (øverst til højre), køn (nederst til venstre) og måned (nederst til højre). Der er vist gennemsnit (sorte prikker) 
og konfidensinterval (sorte vinger). Resultatet af modelleringen er vist med røde bogstaver: Hvis to grupper indeholder samme 
bogstav, er de statistisk ens. Hvis de ikke indeholder samme bogstav er de signifikant forskellige. Sorte tal fortæller, hvor 
mange individer datagrundlaget udgøres af i hver kategori. 



SPÆKTYKKELSE SOM INDIKATOR 
FOR TILSTAND HOS DANSKE HAVPATTEDYR

Spæktykkelse hos havpattedyr anvendes i HELCOM regi 
som indikatorer for både artens og havmiljøets tilstand 
indenfor konceptet God Miljøtilstand (fra engelsk Good 
Environmental Status – GES). Der arbejdes i Danmark på at 
bruge samme indikatorer og formålet med denne rap-
port var at indsamle spæktykkelser fra tre danske hav-
pattedyrarter, nemlig spættet sæl (Pusa vitulina), gråsæl 
(Halichoerus grypus) og marsvin (Phocoena phocoena) for 
at fastsætte grænser for GES for de danske havpattedyr. 

Denne rapport beskriver data for spæktykkelser fra de 
danske bestande af havpattedyr, indsamlet i årene 2015-
2017 under projektet ’Overvågning af spæktykkelse hos 
danske havpattedyr’, sammenholdt med data indsamlet i 
perioden 1988-2014. Projektets formål har været at levere 
resultater til brug for vurdering af danske havpattedyrs 
sundhedstilstand ift. Vurderinger lavet i HELCOM indikatorer 
samt til brug under Havstrategidirektivet. For at kunne rede-
gøre for udvikling i spæktykkelse over tid er der indsamlet 
spæktykkelsesdata fra tidligere perioder for bestandene 
(1988-2014). I materialet ses variation relateret til indsam-
lingsperiode, indsamlingsmetode, individstørrelse, køn og 
område. I populationerne af spættet sæl, der nærmer sig 
miljøets bæreevne ses en tendens til faldende spæktykkel-
se. Blandt gråsæler i Østersøen ses tyndere spæklag end 
det der er registreret fra dyr indsamlet i Sverige og Finland. 
Hos både spættet sæl, gråsæl og marsvin ses væsentligt 
tyndere spæklag hos dyr fra Nordsøen ift. Bælthavene og 
Østersøen. Dette kan delvist forklares med at en stor andel 
af materialet fra Nordsøen bestod af strandede dyr samt 
en højere vandtemperatur i Nordsøen ift. Østersøen og 
Bælthavet. Spæklagstykkelsen varierer ift. årstid, køn, alder 
og populationsstatus ift. miljøets bæreevne. Det gør det 
udfordrende at fastslå tærskelværdier for spæktykkelse ift. 
god miljøtilstand. I HELCOM er der foreslået tærskelværdier 
for gråsæler på >40mm for skudte sæler, >35mm for bifan-
gede sæler og på >25 mm hvis bestanden har nået sin bæ-
rekapacitet. DCE foreslår, ud fra det indsamlede materiale, 
en tentativ værdi på 38 mm for populationer af spættet sæl 
i eksponentiel vækst i forvaltningsområderne Limfjorden, 
Kattegat og vestlige Østersø. Der er ikke datagrundlag for 
at fastsætte grænser for marsvin og gråsæler. De indsamle-
de data vil indgå i et internationalt samarbejde med vores 
nabolande for at fastsætte sådanne værdier for alle arter.
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