
 
 

  

Guidelines 20221 for kommerciel 
hvalturisme i Danmark 

 
Hvordan bør turistbåde nærme sig marsvin, delfiner og 
andre hvaler?  
Hvalers adfærd og sundhedsmæssige tilstand er svær at afkode selv 
for eksperter. Deres behov for tid til hvile, fødesøgning, socialisering 
mm. er dog i alle tilfælde centralt for deres velfærd og bevarelse. For 
at minimere forstyrrelser af naturlig adfærd bør operatører 
derfor sikre at:  

• Når turistbåde nærmer sig dyrene, slukkes sonaren og farten 
sænkes til max 5 knob, når dyrene er inden for 300 m. 

• Turistbåde holder en afstand på minimum 50 m. Hvis der er 
unger til stede eller tydelig målrettet adfærd som fx 
fødesøgning, socialisering eller hvile, øges afstanden til 200 m 
for ikke at forstyrre adfærden. 

• Turistbåde nærmer sig hvalerne parallelt med deres 
svømmeretning. Aldrig direkte bagfra, fra en afskærende kurs 
eller direkte imod.  

• Turistbåde undgår pludselige ændringer i kurs og fart, og 
nærmer sig med den lavest mulige fart (max 5 knob), uden at 
gå på kompromis med sikkerheden og navigationsevnen. Det 
gør det lettere for dyrene at navigere hvis bådens adfærd er 
forudsigelig. Gearskift undgås og særligt bak da det larmer 
ekstra meget. 

• Hvis hvalerne øger farten, når båden nærmer sig, kan det 
være undvigelsesadfærd. Forsøg aldrig at følge med, men 
sænk farten yderligere eller drej bort fra dyrene. 

Hvilken afstand bør turistbåde generelt have til marsvin, 
delfiner og andre hvaler? 

• Sejl aldrig aktivt tættere på dyrene end 50 meter. 
• Hvis hvalerne på egen hånd pludselig befinder sig tættere end 

50 meter fra båden, hold da kurs og hastighed konstant eller 
sluk motoren. 

• Hvis hvalerne i forvejen er tæt på et andet fartøj, hold da en 
afstand på min 200 m til det andet fartøj, så dyrene ikke 
omringes. Begræns efterfølgende jeres interaktion til ca. 10 
min.  
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• Forsøg ikke at svømme med eller fodre dyrene, da det kan 
ændre deres naturlige adfærdsmønstre og øge risiko for 
overførsel af sygdomme mellem mennesker og dyr.  

For delfiner gælder det i særdeleshed at: 
• Delfiner kan ride på bovbølgen af mange årsager. Forsøg 

aldrig aktivt at få delfinerne til at opsøge jeres bovbølge. Når 
delfiner rider på en bovbølge, kan de miste fokus på båden.  
Som skipper bør man derfor være særligt opmærksom og 
holde en konstant fart og kurs. Hvis der opstår behov for at 
ændre kurs, reducer da hastigheden til næsten fuldt stop og 
vent til delfinerne har forladt området omkring boven, før 
kursen ændres. 

Hvor længe bør turistfartøjer opholde sig tæt ved hvaler? 
• Begræns din observationstid til 20 minutter pr. dyr/flok.  
• Vær opmærksom på forstyrrelsestegn, som fx pludselig 

ændring i svømmeretning eller dykkeadfærd, haleslag mod 
vandoverfladen, der blæses bobler eller klapper med kæben. 
Hvis disse tegn observeres, afsluttes observationstiden og 
båden styres væk fra dyrene. 

Formålet med guidelines 
Formålet med guidelines for kommercielle hvalturisme-operatører 
er at sikre den langsigtede bevarelse af den kommercielle turisme i 
Danmark samt hvaler af både nuværende og potentielt kommende 
danske bestande. Disse guidelines er ikke pålagt ved lov, men 
anbefales af Miljøstyrelsen for at bevare hvalerne som en del af 
Danmarks biodiversitet og for at øge borgernes mulighed for at få 
positive oplevelser med hvaler i naturen. Kommercielle operatører 
har et særligt ansvar, da de jævnligt opsøger udvalgte områder, og 
dermed potentielt kan have en varig effekt på hvalernes adfærd i 
disse områder, som tilmed ofte er beskyttede. En stor del af de 
nuværende hvalturist-ture ligger i Natura 2000-områder med 
marsvin på udpegningsgrundlaget. Det betyder, at aktivitet i 
områderne skal være forenelig med opfyldelse af marsvinenes behov, 
herunder fred under hvile og yngelpleje. Ud over Nature 2000-
områder kan der var andre lokale restriktioner i forhold til bl.a. 
færdsel. Se Miljøstyrelsen hjemmeside omhandlende fredninger og 
reservater samt Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. 
 
 
 
 
 
 

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/fiskeriterritoriet-og-reservater/
https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/fiskeriterritoriet-og-reservater/
https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/det-trilaterale-vadehavssamarbejde/
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