
    
SAMBAH i Østersøen 

 
Marsvin skal tælles med lyd! Der er netop sat 300 dataloggere ud i Østersøen som skal lytte efter 
marsvin de næste to år for at tælle bestanden. 
 
Bestanden af marsvin i Østersøen er næsten væk og sidst de blev talt, var der så få tilbage at man ikke 
kunne lave et ordentligt bestandsestimat. Det skal projekt SAMBAH prøve at råde bod på ved at 
benytte en helt ny metode til optællingen, nemlig akustiske dataloggere.  
 
Marsvin er Danmarks eneste hval og et rigtigt spændende lille dyr, som er nem at se i naturen, hvis 
man altså lige bor ud til Danmarks bælthave. For alle os andre er det et dyr, vi typisk ikke ser og derfor 
ikke ved så meget om. I disse år udpeges der samtidigt beskyttelsesområder for en række dyr og 
planter, bla. marsvin, nemlig Natura2000 områder. Derfor holder vi tre spændende oplæg om marsvin, 
Natura2000 områder og SAMBAH projektet. Og du er meget velkommen til at komme og deltage.  
 

Mandag den 6. juni kl. 19.00-20.30 
 

Store Heddinge Vandrerhjem 
Ved Munkevænget 1, 4660 Store Heddinge - skolestuen 

 
I de tre foredrag kan du først høre om marsvinets biologi, levevis, adfærd, udbredelse og antal i danske 
farvande. Oplægget vil have mange fotos og spændende nye informationer. Det næste oplæg vil være 
om Natura2000 områderne. I Danmark er der udpeget 261 habitatområder med et samlet areal på ca. 
19.300 km², hvoraf en stor del er havområde. Hvert enkelt område er udpeget for at beskytte bestemte 
arter og naturtyper opført på områdets udpegningsgrundlag. Naturstyrelsen vil fortælle om dette 
arbejde. I det sidste foredrag fortæller vi om SAMBAH projektet som bygger på en helt ny metode til 
at tæller hvaler. Her er det nemlig dyrenes ekkolokaliseringslyde der registreres af en datalogger og ud 
fra disse beregnes antallet. Vi vil fortælle om baggrunden for projektet, metoden og om projektets 
formål, samt vise hvor alle dataloggerne er placeret. 
 
Hvert foredrag vil vare ca. 20 min og herefter vil der være 10 min spørgerunde inden næste foredrag 
begynder.  
 
Det er gratis at deltage i arrangementet som afholdes af Naturstyrelsen og SAMBAH. 
 


