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Vågehvalen (Balaenoptera acutorostrata) 
Lacépède, 1804 er den almindeligst fore
kommende bardehval i de danske farvande 
(Kinze et al., 2007). Der strander med jæv
ne mellemrum døde vågehvaler langs de 
danske strande, og de bliver så vidt muligt 
altid obduceret under Beredskabet vedrø
rende strandede Havpattedyr og Faldvildt
ordningen (Alstrup et al., 2016; 2020). Fra 
20082017 strandede der 14 vågehvaler 
(Kinze et al., 2018), og de senere år er der 
strandet mellem 0 og 4 per år (Thøstesen, 
2022). Der har de senere år både været 
strandet friske vågehvaler, og der har været 
utilsigtede bifangster, ligesom der også har 
været fundet en nyfødt unge. I mindst et 
tilfælde er en levende strandet vågehval 
blevet reddet ud på havet igen. Selvom 
vågehvaler bliver jaget i blandt andet Grøn
land og Norge, hører det til sjældenheder
ne, ja, måske er det endda første gang, at vi 
finder spor efter denne jagt i Danmark. I 
denne artikel beskriver vi fundene hos en 
vågehval, der var blevet ramt af et eller flere 

projektiler, men som alligevel havde overle
vet, indtil den senere døde af andre årsager 
i foråret 2022. Vi fandt og undersøgte et 
deformeret projektil og et potentielt skud
hul i hvalen, og kunne ud fra dette give et 
kvalificeret bud på jagtform, ammunitions 
og våbentype. 

Obduktion af vågehvalen 
Den døde vågehval (Figur 1A) skyllede 
ind på stranden nedenfor Jyllandsakvariet 
(GPS 56.703364,8.205687; usikkerhed om
kring 20 meter) ved Thyborøn, hvor den 
blev fundet den 22. maj 2022. Kadaveret 
var allerede på fundstidspunktet i tydeligt 
henfald (Decomposion Condition Code 
(DCC)klasse 3), og det blev den 25. maj 
obduceret på stranden af et team bestående 
af biologer, museumsfolk, teknikere og 
en dyrlæge fra Havpattedyrberedskabet 
og Faldvildtordningen. Vågehvalen blev 
opmålt til 780 cm i totallængde, svarende 
til en estimeret alder på >15 år (Olsen og 
Sunde, 2002; Nielsen et al., 2013). Der 

var tale om en udvokset hun. Huldet var 
normalt, både vurderet ud fra spæktyk
kelsen (mediantykkelsen: 24 mm) og ud 
fra tilstedeværelse af fedtbræmme uden 
på lunge hinderne. Der var et ovalt hul (28 
mm × 32 mm) i rygfinnen (Figur 1B), og i 
højre side ud for leveren fandtes en 40 cm 
lang strengformet byld, der løb på overgan
gen mellem spæk og muskellaget (Figur 
1C) – for enden af bylden fandtes et defor
meret projektil (Figur 2).

I øvrigt havde vågehvalen kastet op (re
fluks) kort før eller i forbindelse med 
dødens indtræden, idet der var rigelige 
mængder af lettere fordøjede krill i spise
rør, mundhule og næsehule. I livmoderen 
(uterus) fandtes flydende pus (pyometra), 
og i nyrerne fandtes mindre punktformede 
blødninger (Tabel 1). Betydningen heraf 
er usikker. Undersøgelse af livmoderen 
(uterus) og æggestokkene (ovarierne) 
viste, at vågehvalen har født mindst én 
kalv (og op til tre) i sit liv, og at den ikke 
var drægtig på dødstidspunktet. Det var 
ikke muligt at fastslå dødsårsagen, men 
sandsynligvis døde den ret akut, altså uden 
alvorlig forudgående sygdom, idet den var 
i normal foderstand og havde føderester 
i mavetarmkanalen. Baseret på forråd
nelsesgraden må hvalen have ligget død i 
vandet i flere dage eller snarere uger, før 
den strandede. 

Undersøgelse af projektilet
Det fundne projektil blev undersøgt nær
mere, både hos en lokal bøssemager og 
våbenekspert samt hos sektion for våben 
hos den nationale enhed for særlig krimi
nalitet i Glostrup, som påtog sig opgaven af 
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Summary

Rifle bullet found in a stranded minke whale (Balaenoptera acutorostrata) 
Here, we describe the necropsy of a stranded adult female minke whale (Balaenoptera 
acutorostrata) in May 2022 in Denmark. The cause of death could not be determined 
due to decay. However, the minke whale had at some point earlier been shot as there 
were wounds from at least one and probably several projectiles. These were not fatal 
however. The incident may stem from legal Greenlandic whale hunting, but a certain 
geographical origin could not be established.
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Figur 1. Den døde vågehval (A) blev obduceret på stranden ved 
Thyborøn, og blandt obduktionsfundene fandtes et ovalt hul i ryg
finnen (B) og på højre side udfor leveren en langstrakt, cirka 40 cm 
lang byld (C), hvor der for enden lå et projektil (se figur 2). 

The dead minke whale (A) was necropsied on the beach at Thyborøn, 
and among the findings was an oval hole in the dorsal fin (B) and 
on the right side next to the liver an elongated, approximately 40 cm 
long abscess (C), where at the end lay a projectile (see Figure 2).

Tabel 1: Data for opmåling og obduktionsfund for vågehval den 
25. maj 2022 ved Thyborøn. 

Data for measurements and necropsy findings for minke whales on 
25 May 2022 at Thyborøn.

Længde og køn 
 
Length and sex

Total længde 780 cm (max omkreds 410 cm), ikkedrægtig voksen hun
(anslået > 15 år). Har født mindst én og op til tre kalve. 
Total length 780 cm (max circumference on 410 cm), non-pregnant, adult female (>15 y).

Hud og spæk 
 
Skin and blubber

Overhud skaldede delvist af. Ovalt hul (28 mm bredt og 32 mm højt) i rygfinnen.
Median spæktykkelse: 24 mm (min  max: 18 mm – 39 mm). 
Oval hole (28 mm x 32 mm) in dorsal fin. Blubber thickness median 24 mm (18 mm - 39 mm)

Muskulatur 
 
Muscles

Flere gamle bylder (én af dem med et projektil) i overgangen mellem spæk og muskulatur. Enkelte mindre bylder spredt på 
kroppen. 
Several abscesses (one with a projectile) between the fat and muscle layers.

Mavetarmkanalen 
Gastrointestinal tract

Rigelige mængder letfordøjet krill i mavesækkene og med refluks til spiserør, mundhule og næsehule. Fæces i tarmene. 
Lot of krill in the stomachs with reflux to the esophagus, oral cavity and nasal cavity.

Livmoderen 
Uterus

Flydende grønt pus fortil i venstre side (børhorn), svarende til tilstanden pyometra. 
Pus in the front on the left uterine horn, corresponding to pyometra.

Nyrerne 
Kidneys

Mindre punktformede blødninger fortil i nyrerne. 
Smaller punctate hemorrhages anteriorly in the kidneys.

Figur 2. Projektil (formentlig 
7,62×63) fundet i vågehvalens højre 
side på grænsen mellem spæklaget og 
muskellaget i området ud for leveren 
(se figur 1C). Projektilet er deforme
ret, og noget af materialet mangler. 
Projectile (probably 7.62×63) found 
in the right side of the minke whale at 
the border between the fat layer and 
the muscle layer in the area next to the 
liver (see Figure 1C). The projectile is 
deformed and some of the material is 
missing.
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interesse, da der selvsagt ikke var tale om 
et politianliggende. Projektilet var kraftigt 
beskadiget som følge af anslaget. Det har 
ikke været muligt at finde beskadigede 
knogler, men hele hvalens skelet er heller 
ikke blevet bevaret. Deformeringen kan 
dog også sagtens opstå i blødvævet, hvilket 
tidligere prøveskydninger i gelatineblokke 
og gummimåtter har vist. Projektilet har 
en længde på 33 mm og en vægt på 9,93 
gram. En del af projektilets bagende mang
ler, men man kan dog erkende, at denne 
del har været udformet som en ”boattail”. 
Projektilet vurderes til at være i kaliber 
30.06, mest sandsynligt .3006 Springfield 
(7,62x63) FMJ (Full Metal Jacket), og det 
vejer cirka 10,9 gram (hylsterlængde 63 
mm). Derved må projektilet have mistet 
cirka 1 gram.
 
Projektilet er på siden forsynet med fire 
feltspor, der har snoningsretning mod høj-
re. Feltspor skyldes riffelgangene i piben 
på det våben, projektilet er affyret fra. 
Feltsporbredden er cirka 1,5 mm, og det 
tilsvarende riffelgangsspor har været cirka 
4,2 mm. Projektilet har sandsynligvis væ-
ret affyret af en jagtriffel.

Undersøgelse af muligt skudhul i  
rygfinnen
Rygfinnen blev skåret fri og frosset ned til 
senere undersøgelse. Rygfinnen blev tøet 
op i 10% formalinopløsning, udskåret og 
farvet med standardfarverne ved RI/SDU, 
dvs. Hematoxylineosin som oversigt og 
Siriusbindevævsfarvning. Figur 3 viser 
et snit fra hullet (3A) og fra et tilsvarende 
raskt område (3B) af rygfinnen. Der ses 
ved kanten af hullet (3A) et tydeligt lag 
bindevæv mellem epidermis og det under
liggende fedt og muskelvæv, mens der i 
det raske snit (3B) kun ses et tyndt binde
vævslag. Ved hullet ses tilsyneladende i 
epidermis pseudocarcinomatøs hyperplasi, 
som er typisk for granulerende (ophelende) 
sår. Det fortykkede bindvævslag kan derfor 
tolkes som en gammel arvævsdannelse og 
er derfor foreneligt med at rygfinnen tidli
gere har været udsat for en eller anden ska
de. Denne kan være fra et projektil, men 
det kan ikke endeligt fastslås. 

DISKUSSION
Årsagen til vågehvalens død blev ikke 
fastslået. Forrådnelsen var så fremskreden, 
at det var vanskeligt at undersøge organer

ne tilstrækkeligt. Sandsynligvis har den 
været udsat for akut opstået sygdom eller 
ulykke, da obduktionen viste, at hvalen 
havde været frisk nok til at indtage føde 
helt frem til dødstidspunktet og tillige var i 
godt huld. Drukning som følge af bifangst 
kan ikke udelukkes, men lungerne var for 
henfaldne til at blive undersøgt for tegn på 
drukning, og vi fandt ingen tegn på skader 
i huden, der kunne relateres til bifangst. 
Beskydningen med riffel har ikke dræbt 
den, men har dog forårsaget en omfattende 
bylddannelse. Det kan ikke med sikkerhed 
fastslås, om hullet i rygfinnen også skyldes 
et riffelskud, men det er sandsynligt efter
som, der allerede er fundet et projektil. Der 
må i givet fald være tale om to forskellige 
skud, eftersom retningen ikke passer med, 
at projektilet er gået igennem rygfinnen og 
derefter boret sig ind i bugen. Det brede lag 
bindevæv omkring hullet i rygfinnen kan 
tolkes som arvæv af ældre dato svarende 
til, at projektilet i bugen også har siddet her 
længe. Det er dog ikke muligt nærmere at 
fastslå, hvornår hvalen er blevet beskudt. 
Hvis antagelsen om, at vågehvalen er blevet 
ramt med to forskellige skud, er korrekt, så 
er der sandsynligvis ikke tale om vådeskud, 
men om aktiv jagt på hvalen.

Figur 3. Histologiske snit af arvævet omkring hullet i rygfinnen 
(A) og et tilsvarende snit fra raskt kontrolområde stammende fra 
samme finne (B). Bemærk det fortykkede bindevæv omkring hul
let. Dette bindevæv kan tolkes som gammelt arvæv. I kontrolsnit 
fra normal finne (3.B) ses kun et tyndt bindevævslag.

Histological sections of the scar tissue around the hole in the dorsal 
fin (A) and a corresponding section from a normal control area ori-
ginating from the same fin (B). Note the thickened connective tissue 
around the hole. This connective tissue can be interpreted as old scar 
tissue. In the control section from a normal fin (3.B), only a thin con-
nective tissue layer is visible.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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I Danmark har der ikke foregået hvaljagt 
siden anden verdenskrig (se mere herom: 
www.iwc.int/commision), og så gammel 
er vågehvalen næppe, men i flere af vores 
nabolande foregår der en vis jagt på våge
hvaler, blandt andet i Grønland, Norge og 
Island. Det er ikke muligt at fastslå af hvem 
eller hvor og hvornår, vågehvalen er forsøgt 
nedlagt, men det kan sagtens have foregået 
som lovlig jagt i Grønland, hvor vågehva
len ved et uheld blot er blevet anskudt (se 
faktaboksen). En af jagtformerne er den 
såkaldte jollejagt (også kaldet fællesfangst), 
der arrangeres som fællesjagter med mini
mum fem både i vandet, og hvor der jages 
med jagtrifler ned til netop kaliber .3006 
(7,62 mm). Under sådanne jagter (se i 
øvrigt faktaboksen) stævner jollerne ud, 
og hvis det lykkes at komme tilstrækkeligt 
tæt på en vågehval, bliver den beskudt af 
jægerne. Bådene gynger, så det er vanske
ligt at ramme hvalerne, og skuddene kan 
derfor godt afsættes ret tilfældigt, og en 
stor del af projektilerne rammer typisk slet 
ikke hvalen. I sig selv er skuddene ikke 
dræbende, men skal blot svække og trætte 
hvalen, blandt andet ved at den lider blod
tab. Til slut kan hvalen så aflives med spyd 
og lanser, når den ligger relativt passivt i 
havoverfladen. De to skud kan være afgivet 
som en bredside, altså således at flere jæ
gere har skudt samtidigt, eller de kan være 
afgivet under forskellige vejrtrækninger, 
når den flygtende vågehval kortvarigt har 
været oppe ved overfladen for at trække 
vejret. Dette forbliver dog spekulationer, 

Jagt på vågehvaler 
 
Storhvaler er fredet i Grønlands fisketerritorium; dog er vågehval, finhval, grøn
landshval og pukkelhval undtaget fra forbuddet. Vågehvaler jages i Norge, Island og 
Grønland, og de fanges tillige i havet omkring Antarktis via japansk harpunjagt samt 
lejlighedsvis i Alaska og Korea. Rådgivning om bæredygtig fangst af blandt andet 
vågehval gives af den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), hvor Inuits ret til 
at jage storhvaler til eget kødbehov eller af kulturelle grunde er undtaget det vedtagne 
moratorium fra 1986, der forbyder kommerciel hvalfangst. Desuden gives der også 
rådgivning om bæredygtig fangst gennem den Nordatlantiske Havpattedyr kommis
sion (NAMMCO). Vågehvaler kan findes i åbenvandsperioden i havene omkring Øst 
og Vestgrønland og kan ses helt op til 72°N (Hansen et al. 2018). I løbet af oktober 
måned migrerer hvalerne sydpå, hvor de tilbringer vinteren mellem 2030°N, blandt 
andet i Caribien og vest for Afrika (Víkingsson and HeideJørgensen 2015).

I Grønland udsteder kommunalbestyrelsen licenser til fangst af vågehval til personer 
med gyldigt erhvervsjagtbevis, og som enten har et fartøj med godkendt harpunkanon 
samt brug af hvalgranater eller som har dispensation til fællesfangst (Anonym, 2018). 
Fællesfangst foregår fra jolle med deltagelse af mindst fem joller ved hver fangst, og 
fangsten foregår som et samarbejde mellem fangerne ved brug af rifler med en kaliber 
på mindst 7,62x63 mm (.3006). Desuden er hver jolle udstyret med håndharpuner 
monteret med liner og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten syn
ker. Vågehvaler må jages hele året; dog er det kun voksne vågehvaler, der må jages, og 
en effektiv aflivning skal foretages hurtigst muligt. Den største fangst af vågehval fore
går i Vestgrønland (for nuværende lyder kvoten på 164 hvaler om året), hvor en del 
af kvoten udlægges som fællesfangst. I Østgrønland findes der ingen fartøjer udstyret 
med harpunkvoter, og derfor tages hele kvoten (for nuværende 20 hvaler om året) ved 
fællesjagt. I Norge er det tilladt at bruge ammunition med kaliber .375 med ”round 
nosed full metal jacket” som sekundær aflivningsmetode, hvis hvalen ikke dræbes 
øjeblikkeligt ved brug af harpun granat. Så vidt vides, er der aldrig fundet projektiler 
med kaliber .3006 i vågehvaler i den norske fangst (Ryeng, person comments, 2022).

Balaenoptera-acutorostrata aground on the coasts of Brittany in February 1861. 
MarieFirmin Bocourt (18191904) – Nouvelles Archives du Muséum d’histoire Naturelle (Wikimedia)

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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og den aktuelle jagtform og geografiske 
placering forbliver uafklaret. Der blev kun 
fundet et enkelt projektil i hvalen foruden 
det formodede skudhul i rygfinnen, og det 
ringe anslag kan forklare, hvorfor den slap 
væk fra fangerne. 

Grønlandske vågehvaler formodes at op
holde sig i Caribien i maj måned (se fakta
boksen), og den kan derfor sagtens tænkes 
at være død på vej imod Grønland og 
muligvis drevet rundt inden strandingen. 
Alternativt kan den være jaget i Norge og 
Island, men her er det forbudt at anvende 
projektiler med en diameter på under 9,52 
mm til jagt på vågehval, men dog lovlig til 
aflivning efter den lovligt er beskudt med 
korrekt ammunition. Vågehvalen kan der
for i givet fald ikke have været jaget lovligt i 
Norge og Island med de nuværende regler. 
Jagtformen ville heller ikke være lovlig på 
Færøerne. Vågehvalen kan for så vidt også 
have været jaget eller ulovligt beskudt ved 
andre lande omkring Nordatlanten end de 
nævnte, idet kaliber .3006 er en vidt ud
bredt riffelkaliber.

KONKLUSION
Vågehvalen var en udvokset hun, og døds
årsagen var som følge af betydeligt henfald 
ikke mulig at fastslå. Sandsynligvis er den 
død ved en ulykke eller ved akut sygdom, 
da den indeholdt føde i mavetarmkanalen 
og ikke var afmagret. Vågehvalen havde på 
et tidligere tidspunkt været beskudt med 
mindst et og sandsynligvis flere projektiler, 
hvilket dog ikke har været dræbende. 
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