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Indledning 
Baggrunden for dette notat er en beslutning på et møde med Naturpark Lil-
lebælt og marsvine-safari operatørerne den 23/11-21. På mødet blev det be-
sluttet at Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience/DCE i Roskilde skulle 
udfærdige et baggrundsnotat, der sammenfatter den internationale viden om, 
hvordan marsvin påvirkes af turistaktiviteter samt lave et udkast til Code of 
Conduct for hvalturisme og bådaktivitet i Naturpark Lillebælt. Dette notat 
omfatter ligeledes en kortfattet gennemgang af besøg på tre hvalsafaribåde i 
Lillebælt samt en spørgeskemaundersøgelse. 

Hvalturisme i Danmark 
I Danmark har hvalsafari de seneste år oplevet stigende popularitet og er i 
øjeblikket en millionindustri med flere tusinde besøgende årligt. Dette har 
også resulteret i et stigende antal operatører for at efterkomme efterspørgslen 
(Riisager-Pedersen, 2017). I de fleste lande er det de store hvaler, der er ho-
vedattraktionen, men især i Nordeuropa er det de mindre hvalarter og delfi-
ner, der er turistattraktionerne. I Danmark er det primært marsvin, men også 
enlige eller mindre grupper af delfiner, der flere steder har øget interessen for 
hvalsafari i de senere år. 

Forskning i effekter af forstyrrelser 
I 1999 fandt forskere ud af, at turisme i form af både og svømmende personer 
kan have en negativ indflydelse på delfiner i form af stress, nedsat reproduk-
tion og ændret adfærd (Bejder m.fl., 1999). Siden har flere videnskabelige pub-
likationer bekræftet den negative indflydelse på både delfiner og marsvin 
(Clarkson m.fl., 2020; Ritter, 2003). Undersøgelser viser, at særligt under-
vandsstøj fra både har indflydelse på havpattedyrenes adfærd og fødesøg-
ning, og at dette derfor bør have øget fokus hos operatører i hvalturismen 
(Riisager-Simonsen m.fl., 2020; Wisniewska m.fl, 2018). 

Påvirkning af mindre hvalarter kan inkludere:  

• Forstyrrelse af fouragering » Nedsat fødeindtag » Nedsat fitness » Dårli-
gere chancer for både overlevelse og reproduktion  

• Flugt fra forstyrrelse » Højere energiforbrug » Nedsat fitness » Dårligere 
chancer for både overlevelse og reproduktion  

• Langvarig stress » Risiko for sygdom og kortere levealder 

• Forstyrrelse af mor/unge-par » mindre mulighed for fouragering hos mo-
ren » mindre energioverførsel til ungen » i værste tilfælde separation » for-
højet ungedødelighed. 

Manglende guidelines for hvalturisme i Danmark 
Selvom hvalturisme potentielt kan påvirke hvaler negativt, findes der ikke en 
dansk vejledning i god adfærd i forbindelse med hvalturene. Enkelte danske 
operatører har taget internationale guidelines i brug eller har udviklet deres 
egne. De internationale guidelines dækker ofte store hvaler eller arter, der op-
søger både og er derfor ikke nødvendigvis relevante for marsvin. Nyere forsk-
ning viser, at de små hvalarter har en kompleks adfærdsstruktur, der kan va-
riere meget fra område til område (Shaffeld m.fl., 2016). Det er derfor vigtigt 
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at skabe guidelines og god praksis for hvalsafari, der inkluderer de lokale for-
hold og de lokale dyrs adfærdsmønstre. 

Baggrund for adfærdskodeks (“Code of Conduct”) for sejlads 
omkring marsvin i Lillebælt  
Medarbejdere fra Havpattedyrsektionen ved Aarhus Universitet har været 
med ombord på følgende 3 hvalsafaribåde, der opererer i Middelfart: 

M/S Sabine, 28/8-2021, en bunkerbåd fra 1959, med 6 cyl. Ferskvandskølet, 
Mitsu-bishi motor med 110 HK. 

Aventura, 8/9-2021, en galease fra 1913, med B&W Alpha, 2-takts dieselmotor 
med 116 HK. 

Mira 3, 28/8-2021, en turbåd fra 1915, med Albin 6 cyl. Dieselmotor. 

Under disse ture noteredes bådhastighed og hav- og vejrforhold samt hvor-
dan bådene nærmede sig marsvinene. Ved observationer af marsvin, blev 
marsvinenes adfærd (fx fouragering eller svømmeadfærd) noteret. Sejlruter 
for hver båd blev registreret med GPS og antal marsvinsobservationer noteret. 
Når hvalsafaribådene mødte marsvin på ruten, blev farten sænket til enten 
tomgang eller 1 – 6 knob afhængig af marsvinenes adfærd, hvorefter bådene 
nærmede sig til 20-100 m afstand. Man observerede, at når hvalsafaribådene 
kom for tæt på marsvinene under fouragering, stoppedes denne, og marsvi-
nene dykkede, hvilket stemmer overens med observationer fra mærkede mar-
svin, der stopper med at spise i nærheden af støjende både (Wisniewska m.fl. 
2018). Dette kan på længere sigt have indflydelse på deres energiforbrug og 
fourageringseffektivitet. I andre tilfælde blev det observeret, at marsvinene 
fulgte med bådene og svømmede rundt om dem. Det er derfor vigtigt at vur-
dere, hvad marsvinene er i gang med hver eneste gang man nærmer sig et dyr 
for at vide, i hvilken grad marsvinene lader sig påvirke. 

Manglende støjdata og fartbegrænsning 
Det skal understreges, at der ikke er udført støjmålinger af bådene og at støj-
profilerne for de forskellige hvalsafaribåde derfor er ukendte. Det er ønskeligt 
i fremtiden at kunne udføre disse undersøgelser og blive klogere på, hvilken 
bådtype og fart der er den optimale for at mindske påvirkningen af marsvin. 
Ud fra adskillige anbefalinger fra internationale guidelines (DCMNR, 2005; 
NatureScot, 2017; Lewis & Walker, 2018; Acquarone, mf.; NOAA Fisheries), 
de fartbegrænsninger, der allerede findes i Lillebælt (figur 1) og det faktum, 
at en højere fart er proportional med et stigende støjniveau, vil DCE anbefale, 
i henhold til ovennævnte internationale guidelines, at bådfart for hvalsafari-
bådene og alle andre både omkring marsvinene begrænses til maks. 5 knob 
inden for en afstand af 300 m til marsvin. Derudover kan det ses på figur 2 
(der samtidig viser observationer og antal af marsvin pr. observation), at hval-
safariruterne, som fulgtes i denne undersøgelse, både ligger indenfor og 
udenfor den eksisterende fartbegrænsning på 5 knob (gul afmærkning, figur 
1). DCE anbefaler derfor generelt en fartbegrænsning i Naturpark Lillebælt 
på 5 knob for alle både. Dette gælder særligt i den smalleste del hvor koncen-
trationen af marsvin er størst og marsvinene har sværest ved at svømme væk 
fra en evt. forstyrrelse. 
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Figur 1. I politivedtægter for Lille-
bæltsområdet er der en lovmæssig 
fartbegrænsning på 5 knob i en af-
stand af 300 m fra kysten og i hele 
Fænø Sund (fremhævet med gult), 
samt sejladsforbud med vandscoo-
ter og jetski i den snævre del af far-
vandet omkring broerne (rød skra-
vering). Kortet viser Naturpark Lille-
bælt (fremhævet med blåt) og Na-
tura 2000 områder for marsvin (sort 
skravering). 

 

Figur 2. Sejlrute over tre hvalsafari-
ture i Lillebælt fra hhv. Mira 3 (lilla), 
M/S Sabine (blå) og Aventura 
(grøn). Ruterne viser safariture med 
observationer fra 28/7/21 og 8/9/21. 
Flag indikerer observationer og an-
tal af marsvin pr. observation. Kort 
fra Garmin Explore. 
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Regler for god opførsel i nærheden af marsvin 
Da Lillebælt er et område med særlig høj tæthed af marsvin, og da området 
samtidig er beskyttet for vind og bølger, har Lillebælt Danmarks højeste tæt-
hed af hvalsafaribåde. Derudover er det også et område med meget bådtrafik 
fra små joller til store fragtskibe. Begge dele kan have indflydelse på marsvin 
i området. For at bevare den unikke forekomst af marsvin og beholde en sund 
og bæredygtig hvalsafari i fremtiden, er der behov for et sæt regler eller Code 
of Conduct (god praksis) for hvalsafarioperatører og bådførere i Lillebælts-
området, der skal hjælpe til at minimere forstyrrelserne af marsvin. 

DCE har udarbejdet nedenstående forslag til adfædskodeks (Code of Con-
duct) på baggrund af internationale guidelines for hvalsafari, studier i mar-
svins adfærd og forstyrrelse, deltagelse i hvalsafarier i Lillebælt, samt spørge-
skemaundersøgelse blandt marsvineturistbåde i Lillebælt. 

Code of Conduct skal ses som en vejledning i god opførsel omkring marsvin 
for hvalsafarioperatører samt fritidssejlere i området omkring Lillebælt og i 
særdeleshed omkring Middelfart. 
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Code of Conduct for sejlads omkring marsvin 

1. Forsøg altid at nærme dig marsvin parallelt 
 Aldrig direkte bagfra, fra en afskærende kurs eller direkte imod 

 

 
2. Sejl aldrig aktivt tættere på marsvin end 50 meter 

  
3. Sluk altid ekkolod/sonar når man ser på marsvin 

4. Hvis marsvinet/marsvinene på egen vis pludselig befinder sig tættere end 50 meter fra båden, 
hold da kurs og hastighed konstant 

5. Ingen forfølgelse/”jagt” af marsvin med båd, vandski, kajak, surfere, vandscooter eller hurtige 
sejlbåde.  

6. Undgå pludselige ændringer af hastighed og kurs i nærheden af marsvin. Vær opmærksom på, 
at det larmer ekstra meget, når der slås bak. 

7. Nærm dig langsomt imod marsvin med max. 5 knob 

8. Begræns din observationstid til 30 min. pr. dyr/flok 

9. Lad marsvinemødre med kalve være i fred. 

 Afskær aldrig en kalv fra sin mor (ved fx. at bevæge sig mellem dem eller gennem deres 
svømmeretning) 

10. Vær særlig opmærksom og forsigtig, når marsvin spiser (kan ses ved at dyrene opholder sig 
samme sted i længere tid/vandet omkring dyrene er lettere brusende eller boblende/ mange 
korte dyk i afgrænset område) 

11. Vær opmærksom på forstyrrelsestegn (hvis disse forekommer, afslut da observationstid): 

 Pludselig ændring i dykkeadfærd 

 Længerevarende dyk >2 min 

 Marsvinene stopper med at søge føde  

12. Ingen fodring 

13. Ingen svømning nær marsvinene 

Alle både:  

14. Maks. 5 knob for alle både inden for en afstand af 300 m fra marsvin 

 

 

Fra visit Tromsø 
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