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Hvor mange marsvin har vi 
i Danske farvande?
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Hvor mange sæler er der i Danmark?

Spættet sæl Gråsæl

Novana Marin overvågning



Negative og ”positive” menneskelige påvirkninger
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Største habitattab på havet! 99,7% af huledannende stenrev er
fjernet fra den danske havbund
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Mikkelsen m.fl. 2013, MEPS

Erfaringer fra reetableret stenrev ved Læsø Trindel (Blue Reef)



Olie og gas platforme fungerer som kunstige rev





Video ligger for sig selv pga. størrelsen.



Alle danske sællokaliteter er truet af
oversvømmelse pga. klimaændringer



Bifangst i garnfiskeri er et stort problem 
for sæler og marsvin

Christian Harbou



Støj i havet har været stigende i årtier

Hildebrand 2009. MEPS



Mærkning af sæler og marsvin 
(hjælp fra bundgarnsfiskere)



Video ligger for sig selv pga. størrelsen



Mærket marsvin udsat for 25 airgun skud (1 min)

van Beest et al. 2018. Royal Society Open Science



Et andet dyk med et marsvin en tilfældig dag

Video findes i: Wisniewska m.fl. 2018






Marsvins reaktion på 
kraftige lyde i Nordsøen

Sarnocinska et al. 2020
Frontier in Marine Science

Dähne et al. 2013
Environmental Research Letters
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Hvordan ser fremtiden ud for havpattedyrene?
Ikke for lys, men vi kan hjælpe ved at:
1) Midske støjen i havene ved f.eks. at

a) anvende boblegardiner rundt om ramninger af havmøller
b) benytte støjreducerende skruer på skibe
c) Indføre hastighedsbegrænsninger for skibe i beskyttede områder

2) Reetablere stenrev eller lave kusnstige rev
3) Begrænse fiskeriet I beskyttede områder
4) Sørge for at der er fredede landgangspladser til sælerne selvom havet stiger
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