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Marsvinet – et almindeligt dyr?
Marsvin er en af de mindste hval-
arter der findes, og den eneste der
kan ses i de danske farvande året
rundt. Marsvin er små og hurtige
og ofte svære at få øje på – især
hvis der er bølger. De findes i alle
danske farvande, men er sjældne
i Østersøen omkring Bornholm.
En optælling i 1994 viste at der
lever op mod 100.000 marsvin i
de danske farvande. En undersø-
gelse i 1992-1998 har vist at flere
tusinde marsvin årligt vikles ind i

fiskernes nedgarn og drukner – den
såkaldte bifangst.

Skov- og Naturstyrelsen har udarbej-
det en handlingsplan med henblik
på at få større kendskab til marsvin
og finde metoder så man kan undgå
eller mindske den bifangst der fore-
går. I den forbindelse har en række
forskningsinstitutioner siden 1997
undersøgt marsvins vandringer og
dykkeadfærd for at finde ud af om
de f.eks. foretager faste vandringer
eller foretrækker visse områder.
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En mor med sin
etårige unge har
forvildet sig ind i
et bundgarn.
Marsvin drukner
ikke i denne type
garn som fungerer
som et stort bassin
indtil de bliver sat
fri med satellitsen-
dere på ryggen.

Marsvin 
kender ingen grænser

Siden 1997 har forskere kunnet følge marsvins færden via satellit-
sendere på dyrene. Med hjælp fra fiskere har marsvin som har
forvildet sig ind i bundgarn, fået påsat satellitsenderne på rygfin-
nen. Projektet, som er et samarbejde mellem Danmarks Miljø-
undersøgelser, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fjord- og Bælt-
centret, Odense Universitet og Danmarks Akvarium, har tilveje-
bragt mange nyttige oplysninger om marsvins vandringer og dyk-
keadfærd. Bl.a. ved vi nu med sikkerhed at marsvin i danske far-
vande kommer vidt omkring – op til 1200 km om måneden – og
at de kan dykke ned til omkring 200 meters dybde.
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Formålet med 
undersøgelsen er:

• at undersøge hvor dyrene ophol-
der sig på forskellige årstider.

• at finde ud af om marsvinene
følger bestemte vandringsruter, og
om de har foretrukne levesteder.

• at finde ud af hvor dybt og hvor
længe marsvin kan dykke.

• at undersøge om der er forskel
på disse faktorer hos unge og
gamle, og hanner og hunner.

• at vurdere marsvinenes sund-
hedstilstand.

Sky dyr
Det er de færreste der har set et
marsvin på nært hold i naturen.
I modsætning til mange delfiner,
søger marsvin normalt ikke menne-
skelig kontakt. Man ser kun dyrene
ganske kortvarigt og bedst i stille
vejr. Måske får man kun set et mar-
svin nogle få sekunder, og dets vi-
dere færden kan man kun gisne om.
Imidlertid har den elektroniske ud-
vikling gjort det muligt at studere
marsvinets liv ved at sætte små in-
strumenter på dyrene. Instrumen-
terne kan måle hvad dyrene laver
og sende disse informationer via
satellitter til forskernes computere.

Det er meget vanskeligt at fange
marsvin til forskningsmæssig brug,
og hele projektet er baseret på et

godt samarbejde med bundgarns-
fiskere rundt omkring i landet. Det
sker jævnligt at et eller flere marsvin
forvilder sig ind i et bundgarn, hvor
de nok bliver fanget, men ikke vik-
les ind og drukner i garnet.

Når fiskerne tidligt om morgenen
tilser deres bundgarn og finder et
marsvin svømmende rundt, lukker
de nettet og ringer til en af projek-

tets deltagere. Inden for få timer
rykker vi så ud til det fangede dyr
med undersøgelses- og mærknings-
udstyret. At lukke garnet betyder at
fiskerne mister en indtjening i de-
res fiskeri, men dette kompenseres
ved at udbetale en dusør til fiskerne.
På den måde er projektet både til
gavn for forskerne og fiskerne.

Så lidt stress som muligt
Marsvin er frygtsomme og nervøse
dyr der normalt aldrig forlader van-
det. De bliver derfor meget stres-
sede når de tages ud af vandet i
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Klokken er 5:57, og mobiltelefonen
ligger i jakkelommen og kimer.
Mågeskrig og en dunkende fiskekut-
ter trænger klart igennem fra den
anden ende af landet hvor fiskeren
ringer fra. Der er solen forlængst
stået op og skinner på to marsvin
der svømmer rundt i hans bundgarn.
De to marsvin aner intet om at de
inden solen går ned hver især bli-
ver udstyret med en radiosender
med forbindelse til en satellit,
og derefter kan følges fra compu-
teren hjemme på kontoret. 
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forbindelse med mærkningen.
Det er vigtigt for marsvinene og
for resultaterne at de lider så lidt
overlast som muligt, så derfor skal
mærkningen ske hurtigt og skån-
somt.

Når garnet er røgtet, og marsvinet
ligger i overfladen af det optrukne
bundgarn, løfter vi det forsigtigt
ombord på båden. Her bliver mar-
svinet undersøgt, målt og vejet, og
prøver udtages til senere undersø-
gelser af dyrets helbredstilstand.
Ud fra dyrets længde kan alderen
vurderes. Spæktykkelsen, som må-
les med ultralyd, giver et indtryk af
dyrets helbred og fodertilstand.

Indtil nu har vi fanget 15 hun- og
20 han-marsvin. Fire af hunnerne
blev fanget sammen med en unge.

Hunnerne bliver lidt større end
hannerne – voksne hunner vejer ty-
pisk 60-70 kg og bliver 160-170 cm
lange, mens de voksne hanner vejer
omkring 50 kg og bliver 140-150 cm
lange.

Når marsvinet kommer op af van-
det, bliver det let overophedet, og
derfor hælder vi jævnligt havvand
over det og beskytter det med fug-
tige håndklæder. For ikke at skade
marsvinets sarte hud lægger vi det
på en skumgummipude. Som regel
ligger marsvinet roligt uden nogen
form for voldsom adfærd.

Der er tit både dyrlæger og biolo-
ger med ombord.Vi arbejder sam-
men, men har alligevel hver vores
opgaver. På den måde bliver den
tid hvor marsvinet er ude af van-
det, så kort som mulig.Vi tager
blodprøver fra halen som senere
bliver undersøgt ligesom en blod-
test hos mennesker.Vi tager også
prøver fra udåndingsluften og
undersøger om den indeholder
bakterier og parasitter. Hormon-

Bundgarnet er ved
at blive røgtet, og
marsvinet ligger
og spræller inden
det bliver løftet
ombord på båden
for at blive mærket.

Marsvin kender ingen grænser
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Endelig kan vi skimte bundgarnet i det fjerne.
Vandet er blankt som om det er dækket af olie, og
brydes i bundgarnets område af en lille grå ryg-
finne der afslører marsvinet. Nakkehårene rejser
sig – det er nu alt vores højteknologiske udstyr
skal mødes med det varme dyr og det kolde hav.
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indholdet i blodprøven kan for-
tælle hvor stresset dyret er, og om
det er kønsmodent eller eventuelt
gravid. Hvis man finder bakterier i
blodet eller udåndingsluften kan
det være tegn på lungebetændelse
eller anden sygdom. Med en vat-
pind tages prøver fra øjnene og
kønsåbningen for at se efter bakte-
rier eller svamp. Det er vigtigt at
vide at dyret virker sundt og raskt
når det mærkes, for det er de al-
mindelige, sunde dyr vi gerne vil
vide mere om.

Kontakt med rummet
Mens helbredsundersøgelsen fore-
går, gør vi klar til at sætte satellit-
senderen fast på marsvinets ryg-
finne. Senderen er 10 cm lang og

4 cm høj og vejer 100 g i luften,
men kun 10 g i vandet. Hjemmefra
har vi startet senderen, så vi ved at
den har kontakt med de fem satel-
litter der kredser omkring Jorden
i 850 kilometers højde. Senderen
sender en række signaler til satel-
litten, der ved hjælp af ændringer
i lydfrekvensen (Doppler-skift ef-
fekten) kan beregne hvor senderen
– og dermed marsvinet – befinder
sig. Derudover måler nogle af sen-
derne hvor dybt og hvor længe
marsvinene dykker. Disse oplys-
ninger sendes ligeledes via satellit
og internettet til forskernes com-
putere.

For at der kan skabes kontakt mel-
lem senderen og satellitten ude i
rummet, skal senderens antenne
være over vandet. Senderen er ud-
styret med en saltvandskontakt
der registrerer hvornår senderen
er ude af vandet, så signalet sendes
på det rette tidspunkt og ikke un-
der vandet.

Marsvinets rygfinne er et godt sted
at montere senderen, da det er den

Marsvinet løftes
forsigtigt ombord
på fiskerbåden.

Marsvin kender ingen grænser
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Nu ligger marsvinet i nettet og
spræller mellem fladfisk, ørreder
og brandmænd. Det lille runde
åndehul sender en prustende damp-
sky til vejrs idet vi forsigtigt
løfter dyret ombord. Vi forsøger
at være stille og alle kender de-
res plads. Pulsmåleren er det
første der bliver sat på marsvi-
net. Hjerteraten svinger mellem
60 og 180 slag i minuttet – alt
er ok. Én observerer åndedrættet
– det er kraftigt og regelmæssigt
– alt i orden. Vi gør klar til at
bedøve rygfinnen da pulsmåleren
pludselig viser 200 og åndedræt-
tet stopper – dyret er stresset.
Vi løfter hurtigt dyret ud over
siden af båden og ned i vandet,
hvor det ligger og finder roen
inden vi forsøger igen.
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del af dyret der er længst tid ude af
vandet. Rygfinnen består af binde-
væv som kun indeholder få nerver
og blodkar. Det betyder at det kun
bløder ganske lidt når vi sætter
senderen fast. Man ved ikke hvor-
dan marsvinet oplever smerte i
rygfinnen, men for at mindske en
eventuel effekt lokalbedøver vi fin-
nen. Normalt reagerer marsvinene
da heller ikke på at senderen mon-
teres.

Når bedøvelsen virker, bores tre
små huller gennem finnen med et
desinficeret propbor. På den måde
får vi tre små ‘vævs-prøver’ som vi
senere kan undersøge for indhold
af giftstoffer, og lave genetiske un-
dersøgelser på. På længere sigt gi-
ver disse vævsprøver os mulighed
for at finde ud af om marsvinene
færdes i små ‘lukkede’ flokke, eller
om de parrer sig med marsvin fra
fjernere egne.

Selve satellitsenderen sættes fast på
rygfinnen med tre plasticskruer
med en møtrik i hver ende. For at
undgå at der kommer infektion
omkring hullerne, og at marsvinets
krop afstøder senderen, trækkes
skruerne over med et specielt
vævsvenligt materiale der normalt
bruges når mennesker skal have
ført plasticslanger eller andre frem-
medlegemer gennem huden.

Hvorfor frysemærke?
For at kunne kende de marsvin vi
mærker, er vi begyndt at frysemærke
dyrene. Frysemærkningen foregår,
ligesom på husdyr, ved at nedkøle et
7 cm stort bronce-tal til –172°C i
flydende nitrogen og presse det i ti
sekunder mod marsvinets sider,
umiddelbart foran rygfinnen. Mar-
svinet reagerer ikke synligt på fryse-
mærkningen, og efter nogle uger vil
tallet fremstå lyst mod den mørke
ryg. Disse tal vil i resten af marsvi-

Marsvinet har fået
satellitsenderen sat
på rygfinnen og er
klar til at komme
tilbage i vandet.
I forgrunden ses
Svend Nielsen fra
Skagen, som er en
af de mange bund-
garnsfiskere der
har været en uvur-
derlig hjælp for vo-
res projekt.

Marsvin kender ingen grænser
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nets liv kunne aflæses af fiskere,
lystsejlere eller forskere hvis mar-
svinene svømmer forbi, genfanges
i garn eller skyller op på stranden.

Vi håber at frysemærkningen vil
give os yderligere informationer
om dyrenes færden på langt sigt.
Vi vil derfor med stor tak modtage
oplysninger og billeder hvis nogen
skulle se et marsvin med sender på
ryggen eller nummer på siden.

Tilbage til det fri
Nu er marsvinet endelig klar til at
komme tilbage til sit rette element,
og det er altid et spændende øje-
blik at se dyret svømme af sted
med senderen og den lille antenne
på ryggen. Fra det øjeblik kan
marsvinet følges fra computeren
hjemme på kontoret, og gennem
de seneste fem år har vi på den
måde fulgt 35 marsvins vandringer
i de danske farvande.



Sendernes levetid er begrænset af
det indbyggede batteri. Det har
vist sig at der er en god sammen-
hæng mellem den tid vi får signaler
fra dyrene og den forventede leve-
tid ud fra batterikapaciteten.Vi kan
derfor selv bestemme hvor længe
senderne skal virke ved at program-
mere dem til at være tændt eller
slukket på visse tider af døgnet el-
ler ved at lade senderen hvile visse
dage. Jo sjældnere de er tændt, des
længere tid virker de. F.eks. har vi
fulgt to marsvin i ti måneder hvor
senderen var tændt i to timer hver
anden dag.

Den teknologiske udvikling bety-
der at senderne hele tiden bliver
mindre og kræver mindre strøm,
samtidig med at nye batterier har
større kapacitet.Vi håber derfor
med nye sendertyper at kunne
følge marsvinene i endnu længere
perioder.

Den eneste sender vi har fået til-
bage, blev genfundet på lavt vand
ved Ebeltoft. Et år tidligere var
senderen sat på et marsvin ved
Norsminde syd for Århus. Det er
umuligt at sige præcist hvornår
senderne falder af dyrene. De ma-
terialer vi bruger, nedbrydes i
vandet over en længere periode.
En genmelding fra en fisker på
Djursland der fangede et levende

marsvin der formentlig var mær-
ket to år tidligere, viser at der kan
være stor variation på hvor længe
senderne sidder på dyret.Vi er
derfor meget interesseret i at få
senderne retur for at se hvordan
de er faldet af. Der gives dusør
for de brugte sendere, som kan få
skiftet batteri og sættes på et nyt
marsvin.

Hvor blev de af?
Her er tre meget forskellige ek-
sempler på hvad de mærkede mar-
svin lavede i månederne efter at
de blev mærket (Figur 1).

Marsvin #6420_99
Dette marsvin var en ung han som
blev mærket ved Æbelø nord for
Fyn den 28. juli 1999. Efter mærk-
ningen svømmede han nordpå
mod Århus og videre til området
mellem Anholt, Læsø og den sven-
ske vestkyst hvor han blev indtil
september. Herefter vendte han til-
bage til Nordfyn og svømmede ef-
ter nogen tid ned gennem Lillebælt
til Kielerbugten hvor han opholdt
sig mellem Danmark og Tyskland i
de næste fire måneder. I slutningen
af februar svømmede han pludselig
stik øst syd om Fyn og Sjælland,
forbi Bornholm og videre op til
Øland i Sverige. Derefter vendte
han tilbage – efter et smut til Kø-
benhavn – til nøjagtig samme sted
som han forlod 35 dage tidligere.
På denne tur tilbagelagde marsvi-
net i gennemsnit 34 km om dagen
og 1200 km ialt. Det sidste signal
modtog vi den 7. april – otte måne-
der og 11 dage efter at han blev
mærket.

Marsvin #4542_00
Dette marsvin var en ung hun som
blev mærket ved Kerteminde den

Marsvin kender ingen grænser
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Endelig er blodprøverne taget, senderen sidder
fint på rygfinnen, og marsvinet har fået et 7-tal
på begge sider. Pulsmåleren fjernes og forsigtigt
løftes marsvinet ned i vandet. To vejrtrækninger,
så slipper vi båren og marsvinet piler af sted. 
Efter et minut dukker det op lidt fra båden og
fortsætter hurtigt væk. En stor lettelse og glæde
breder sig. Kl. 1 om natten er vi hjemme igen,
men dagen er ikke afsluttet før vi på computeren
har forvisset os om at marsvinet har kontakt med 
satellitterne.   



8. november 2000. Efter mærk-
ningen svømmede hun nordover
til et område mellem Anholt, Læsø
og den svenske kyst nøjagtig som
marsvinet ovenfor. Her blev hun
resten af november, før hun igen
svømmede nordover. I løbet af
december svømmede hun nord
om Læsø, rundt om Skagen og ud
i Nordsøen. Hele vinteren svøm-
mede marsvinet frem og tilbage
langs den jyske vestkyst fra Hanst-
holm til Torsminde med enkelte
afstikkere vestpå op til 50 km fra
den jyske vestkyst. I marts måned
vendte hun så tilbage ad nøjagtig
samme rute og befandt sig ud for
Kerteminde den 15. april 2001.
Senderen har i skrivende stund
været aktiv i ni måneder og mar-
svinet har siden april opholdt

sig i farvandet mellem Fyn og
Samsø. Dette marsvin er det før-
ste eksempel på at marsvin fra
Bælthavet er trukket ud i Nord-
søen om vinteren og tilbage igen
om foråret.

Marsvin #6171_00
Dette marsvin var en ung han
som blev mærket ved Skagen den
8. august 2000. Indtil november
svømmede han rundt i det dybe
farvand mellem Skagen, Læsø og
den svenske vestkyst med to korte
afstikkere ud i Nordsøen. I slut-
ningen af november rundede han
Skagen og trak vestover ud i Nord-
søen. I løbet af december svøm-
mede marsvinet sydvestover, og
den 1. januar 2001 var han ca.
100 km vest for Ringkøbing i et

Marsvin kender ingen grænser
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Vinter 2000/2001

Vinter 2000/2001

Sommer 2001

Efterår 2000
Forår 2001

Sommer 1999

Forår 2000

Vinter 1999/2000

Sommer 2000
Forår 2001

# 6420_99
# 4542_00
# 6171_00

Figur 1.
Tre marsvins van-
dringer mellem
1999 og 2001.



område med 40 m dybt vand.
I vintermånederne svømmede
han, ligesom marsvinet ovenfor,
frem og tilbage langs den jyske
vestkyst mellem Hanstholm og
Ringkøbing og indtil 100 km ud
fra kysten. I slutningen af marts
rundede han igen Skagen, og i
starten af april befandt han sig
igen i området omkring Læsø.
Her blev han indtil midten af
juni hvor senderen stoppede med
at sende tæt ved det bundgarn
hvor marsvinet var blevet fanget
ti måneder tidligere.

Sammenfatning 
over vandringer
Det har vist sig at de fire voksne
hunner med unger vi har mærket,
alle foretrak de kystnære områder
langs Sjællands kyster fra Hel-
singør til Korsør. Fælles for disse
dyr var at de alle blev mærket i
Storebælt.Vi ved ikke hvorfor vi
kun har haft voksne hunner fra
dette område. Selvom der bliver
set hunner med unger i andre om-
råder, kunne det tænkes at områ-
det fra Helsingør til Korsør er
særlig vigtigt for hunner med
unger.

De fire voksne hanner vi har mær-
ket, har opholdt sig i flere forskel-
lige områder, men et fælles træk
er at de ikke har foretaget særlig
lange vandringer. F.eks. opholdt
et han-marsvin sig i Kalundborg
Fjord i mere end en måned, og
et andet blev to måneder ud for
Nakskov på Lolland. De sidste to
blev mærket i Skagen og svøm-
mede frem og tilbage nord for
Grenen i Skagerrak.

Vi har mærket flest af de unge dyr
som endnu ikke er kønsmodne.

Derfor ved vi nu at disse dyr kan
strejfe langt omkring, men at de
ofte vender tilbage til det område
de blev mærket i. Foruden de tre
ovenstående beskrivelser har vi set
flere dyr svømme fra Fyn, syd om
Anholt til den svenske vestkyst og
videre op til Norges sydkyst.

Ingen af de marsvin vi har mærket
ved Skagen, er svømmet syd for
Anholt. Man kunne derfor fore-
stille sig at disse dyr tilhører en
bestand der måske ikke synes om
det lave og ferskere vand i de indre
farvande. Denne foreløbige hypo-
tese kan have stor betydning når
man skal lave optællinger for at få
et overblik over hvor godt de en-
kelte bestande har det.

Vores adgang til levende dyr fra
bundgarn er meget begrænset, og
vi har ikke mulighed for at vælge
hvilke køn eller størrelser af mar-
svin vi gerne vil mærke.Vi får væ-
sentligt flere unge end voksne dyr
i bundgarnene enten fordi de er
mere nysgerrige, eller fordi de ikke
betragter garnet som en fare. Det
vil derfor tage mange år før vi har
tilstrækkeligt mange voksne dyr til
at vi kan få et indgående kendskab
til hvor dyrene yngler, og om dy-
rene fra forskellige farvande blan-
der sig i yngleperioden.

Hvor dybt og hvor længe 
kan marsvin dykke?
Halvdelen af de sendere vi har sat
på marsvin, har også indsamlet op-
lysninger om dyrenes dykkeadfærd.

Det har vist sig at dyrene ofte dyk-
ker til bunden hvor de fleste fisk
holder til. Marsvinene er aktive
hele døgnet og dykker næsten lige
så ofte om natten som om dagen.

Marsvin kender ingen grænser
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Om eftermiddagen og aftenen har
marsvinene ekstra travlt. Her er de
neddykket ca. 80% af tiden, mens
de i resten af døgnet kun er ned-
dykket 50-60% af tiden.

Ved at indsamle den maksimale
dykkedybde pr. døgn kan man få
en fornemmelse af hvilke dybder
marsvinene foretrækker. I søjledia-
grammet i Figur 2 kan man se at i
næsten 75% af dagene er 20-40 m
den fortrukne maksimale dybde.
Dette svarer til den havdybde der
er i de indre danske farvande.

Marsvin kender ingen grænser

37

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

% af alle dyk

200
Daglig maksimal dykkedybde, m

15010050 60 70 80 90403020100

16 marsvin,
 i alt 564 døgn

Marsvin er, ligesom alle andre hvaler, nødt til at komme til over-
fladen for at ånde med jævne mellemrum. Grunden til at de kan
holde vejret meget længere end mennesker er at de har et højere
indhold af røde blodlegemer i blodet og musklerne. Disse blodle-
gemer binder ilten når dyret trækker vejret, og lagrer den indtil den
skal bruges. Marsvinet har derfor et større lager af ilt end menne-
sker. Desuden kan marsvinet lukke dele af sine blodårer når det er
neddykket, således at kun hjertet og hjernen og andre livsvigtige
organer får blod og ilt tilført. Det betyder at der i musklerne efter
nogen tid dannes mælkesyre som skal fjernes når der igen kommer
blod til musklerne. Mennesker omdanner kun langsomt mælkesyre
mens hvaler har et enzym som klarer dette meget hurtigt. Derfor
behøver marsvin ikke at hvile sig særlig længe mellem dykkene.
Marsvin får heller ikke dykkersyge. En af grundene er at de kun
tager én mundfuld luft med ned i modsætning til dykkere med
trykflasker der hele tiden trækker vejret. En anden grund er at hva-
lernes lunger kan klappes sammen uden at tage skade. Derfor har
hvaler kun meget lidt fri luft i lungerne under dykning mens luften
i dykkerens fyldte lunger presses ud i muskler og blod ved stigende
vandpres.Ved for hurtig opstigning risikerer dykkeren, i modsætning
til en hval, at luften bobler ud i musklerne og kan give blodprop-
per. Da marsvinene ikke har luftfyldte luger under dykning oplever
de heller ikke lungesprængning – en anden af dykkerens farer.

Figur 2.
Den daglige mak-
simale dykkedybde
for 16 marsvin
mærket med satel-
litsendere fra 1997
til 2001 i de dan-
ske farvande.



I det nordlige Kattegat og i Skager-
rak er havdybden større og de dyk
der overstiger 50 m, er fra disse
områder. I den centrale del af Ska-
gerrak er der op til 600 m dybt.
Marsvinene holder sig dog typisk
inden for 200-m kurven, og det
dybeste dyk vi har registret indtil
nu, har da også været på 200 m.
Vi ved ikke hvilke fisk marsvinene
søger på disse dybder. Det kan og-
så tænkes at dyrene bare undersø-
ger de dybe områder ind imellem,
men fortrækker de mere lavvandede
områder hvor vi også ser langt de
fleste dyk.

Resultaterne i søjlediagrammet i
Figur 3 viser at marsvin kan holde
sig neddykkede i op til ti minutter.
Den hyppigste dykketid er dog 1-2
minutter. Årsagen til at marsvinene
nogle gange er neddykkede i læn-
gere tid er enten at de dykker dy-
bere og derfor er neddykkede i
længere tid, eller måske at der er
noget særlig interessant at jage ef-
ter, som ville slippe væk hvis mar-
svinet gik op efter luft.

Hvordan påvirkes marsvin 
af senderen?
Vi ved ikke hvordan marsvinenes
adfærd påvirkes når de svømmer
rundt med en satellitsender på ryg-
gen. Det kunne tænkes at dyrenes
adfærd hæmmes, så de informatio-
ner vi får via satellit, ikke svarer til
hvad de andre marsvin uden sen-
der laver. Da vi ingen mulighed
har for at følge marsvin uden sen-
der er det ikke muligt at lave en
direkte sammenligning.Vores bed-
ste mulighed har derfor været at
sætte en sender på et marsvin i
fangenskab.

Dette foregik i et net-bassin på
34�20 m og 4-7m dybt (afhængig
af tidevandet) i en gammel havn
der ejes af Harderwijk Dolfina-
rium i Holland. Marsvinet i forsø-
get var en voksen hun der i meget
dårlig tilstand var skyllet op på
stranden i Holland, og derefter
var blevet passet og plejet indtil
hun var helt rask. Marsvinet blev
jævnligt taget på land for at blive
undersøgt, og i den forbindelse
satte vi i perioden 16. maj til 16.
juni 2000 en sender på dyrets ryg-
finne nøjagtigt som vi havde gjort
på de vilde dyr.

I dagene inden vi satte senderen
på, registrerede vi på computer og
video alt hvad dyret foretog sig,
f.eks. hvor længe det var neddyk-
ket, hvor det opholdt sig i bassi-
net, om det lå og hvilede sig i
overfladen, og mere generelt hvad
det lavede. Denne overvågning
fortsatte i hele den periode sende-
ren var på, og i en periode efter
at senderen var taget af. På den
måde kunne vi nøjagtigt se hvis
dyret ændrede adfærd på grund af
senderen.

Figur 3.
Dykketider for
marsvin mærket
med satellitsen-
dere der indsamler
og videresender
informationer om
dykkeadfærd til sa-
tellitter.
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Resultaterne viste at dyrets dykke-
rytme og den tid det brugte ved
overfladen blev påvirket i det første
døgn, men derefter var der ikke
nogen forskel at se fra tiden inden
senderen blev sat på. Heller ikke
da senderen blev taget af, ændrede
dyret adfærd.

Selvom dette forsøg ikke viser om
dyrene er hæmmet i f.eks. hvor
længe og hvor dybt de kan dykke,
er det positive resultat vigtigt for at
kunne tro på de data vi får fra de
vilde dyr. Det faktum at vi har haft
kontakt med nogle marsvin i mere
end ti måneder viser også at dy-
rene formentlig klarer sig fint med
en sender på ryggen.

Vi håber at kunne fortsætte samar-
bejdet med hollænderne og følge
flere marsvin både i bassinet og
når de slipper dem ud i naturen
igen. Dette vil også give os mulig-
hed for at teste forskellige typer af
sendere for at finde den type der
påvirker dyrene mindst.

Hvad skal vi 
bruge den nye viden til?
Satellitmærkningerne har givet os
et spændende kig ind i marsvine-
nes verden. Aldrig tidligere har vi
set hvad de enkelte dyr laver over
en længere periode. F.eks. ser det
ud til at marsvinene vender tilbage
til de samme steder med jævne
mellemrum hvilket tyder på at de
kender vore farvande meget grun-
digt. De kan altså finde vej på en
måde som på nuværende tidspunkt
er uforklarlig for os mennesker.

Om de bruger deres hukommelse
eller smag og kan genkende hav-
bunden, eller om de har en form
for kompas eller noget helt tredje

er endnu uvist.Vi håber at under-
søgelsen vil kaste lys over hvilke
områder marsvinene fortrækker,
hvad de laver under vandet, og
hvor de kan tænkes at være mest
sårbare over for menneskelig akti-
vitet. Det vil hjælpe med til at yde
den nødvendige beskyttelse, så
marsvinet kan vedblive med at
være en vigtig del af vores natur.

Tak til:

Uden bundgarnsfiskerne kunne
dette projekt ikke være gennem-
ført.Vi takker for deres tålmodig-
hed og store hjælp når de skulle
vente på os og hjælpe med mærk-
ningerne.

Vi vil også gerne takke alle de fri-
villige der har hjulpet under mærk-
ningerne. De har ligeledes været til
uvurderlig hjælp i gennemførelsen
af projektet.

Projektet var fra 1997 til 1999
finansieret af Danmarks Fiskeri-
undersøgelser og siden 1999 af
Skov- og Naturstyrelsen.

Hvis du finder en sender
Hvis du finder en sender eller har
marsvin i bundgarnet, kan du kon-
takte følgende:

Jonas Teilmann, tlf. 2142 42 91
Rune Dietz, tlf. 2125 40 35
Finn Larsen, tlf. 45 83 67 67
Fjord- & Bæltcentret,
tlf. 65 32 42 00

På Danmarks Miljøundersøgelser
arbejdes der i øvrigt med at lave en
hjemmeside om bl.a. marsvin. Den
kommer til at hedde www.havpat-
tedyr.dmu.dk og vil dagligt vise
hvor marsvinene opholder sig. �
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