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Hvad tænker et marsvin om en bro
En computermodel kan naturligvis ikke fuldt ud beskrive et levende 

dyr, men kan alligevel bibringe nye indsigter. Baseret på data ind

samlet fra marsvin i danske farvande har vi udviklet en såkaldt indi

vidbaseret model, med udgangspunkt i simple antagelser om hvad 

der er vigtigt for et marsvin, der søger føde. Ud af disse simple anta

gelser kommer de overordnede bevægelsesmønstre for de simule

rede marsvin til at ligne de rigtige marsvin i forbløffende grad.
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Danmark er broernes land. Alle større øer 
er forbundet med små og store broer og 
broerne er en naturlig del af landskabet når 
man sejler rundt i de danske farvande. Som 
det dog blev klart ved byggeriet af de to sidste 
store broer over Storebælt og Øresund, så er 
der også miljøhensyn at tage når man anlæg
ger broerne. Især for Øresund var der stor 
fokus på vandets mulighed for uhindret at 
passere gennem Øresund, men det stopper 
ikke bare ved det. Mange marine dyr bevæger 
sig over store afstande og det er nødvendigt 
at overveje om en bro kan påvirke deres be
vægelsesfrihed.

Et vigtigt dyr i forbindelse med broerne er 
marsvinet. Marsvin er vidt udbredt og den 
eneste hval der yngler i indre danske far
van de. To forhold gør at marsvin kræver sær
lig opmærksomhed. For det første er det ble
vet klart at marsvin bevæger sig meget 
om kring i de indre farvande, hvilket er set i 
studier, hvor marsvin er blevet udstyret med 
satellitsendere. Dyr, der f.eks. er mærket i 
Storebælt kan senere genfindes mod nord i 
Århus Bugt, mod sydvest i Flensborg Fjord og 
mod sydøst i Kadetrenden. Marsvin bevæger 
sig altså naturligt over store afstande og 
bruger bælterne til dette i udstrakt grad. Den 
anden faktor, der gør opmærksomhed på 
marsvin påkrævet er bestanden i den indre 
Østersø. Bestanden af marsvin her er gået 
stærkt tilbage gennem 1900tallet (sammen 
med meget andet i Østersøen) og er akut 
truet af udryddelse. Som led i beskyttelsen af 
østersøbestanden (og helst en reetablering til 

en større bestand) er det naturligvis af største 
vigtighed at sikre udvekslingen af dyr mellem 
den indre Østersø og de danske farvande, 
hvor bestandens status er langt bedre. Det er 
derfor væsentligt at spørge sig selv om hvor
vidt broer er en hindring for marsvins frie 
bevægelighed.

Mulige påvirkninger
En bro kan tænkes at påvirke marsvin på 
mindst tre måder: Visuelt, via støj fra trafik 
på broen samt gennem en ændring af strøm
forholdene omkring bropillerne (figur 1, se 
også boks 1). Disse faktorer kan potentielt 
betyde at marsvin undgår området omkring 
broen, hvilket fører til et lokalt tab af leve
sted. De  kan også gøre marsvin mindre 
til bøjelige til at svømme under broen, som 

dermed kommer til at udgøre en barriere. 
En deligt kan ændrede strømforhold omkring 
bropillerne også tænkes at indvirke positivt på 
marsvins muligheder for at finde føde således 
at området omkring broen kommer til at virke 
tiltrækkende. Af de nævnte effekter er barri
e  reeffekten den mest alvorlige, idet risikoen 
stiger for at mindre, lokale bestande af mar
svin uddør hvis de isoleres.

Barriereeffekt
Hvad er så en barriere? En barriere eller 
par tiel barriere er noget, der hindrer eller 
mindsker muligheden for spredning mellem 
de områder, der er adskilt af barrieren. En 
barriere giver sig udslag i ændringer i dyrenes 
adfærd: de vender oftere omkring tæt på 
bar rieren end længere væk og de passerer 
området ved barrieren sjældnere end de ellers 
ville have gjort. Det at dyr undlader at passere 
under en bro er dog ikke bevis for at de opfat
ter den som en barriere. F. eks. kan det liges 
så godt skyldes at de søger at blive i et spe
cielt favorabelt fourageringsområde som at de 
er skræmt af broen eller at de er ude af stand 
til at passere den. Dyr der bliver indenfor et 
sådant fourageringsområde må dog forventes 
at have lige stor tilbøjelighed til at svømme ud 
af området i alle retninger (der ikke lige blo
ke res af land). Denne observation kan bruges 
til en statistisk evaluering af, hvor vidt f. eks. 
en bro udgør en barriere for marsvin.
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Figur 1. Hypotetiske påvirkninger af en bro på havpattedyr. Forvaltningsmæssigt er risikoen 
for lokal udryddelse den mest alvorlige.
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Adfærdsstudie
Denne form for analyse af barriereeffekter 
kræver studier af de enkelte individers ad
færd. Adfærdsstudier er imidlertid vanskelige 
at udføre når det handler om marsvin, der er 
svære at observere i naturen da de opholder 
sig neddykket det meste af tiden. Den bedste 
metode er at udstyre dyrene med dataloggere 
med satellitsendere, der både kan give infor
ma tion om hvor dyret er og hvad det fore
tager sig. Ud over de praktiske problemer i at 
fange marsvinene, så er det største problem 
med den metode imidlertid at der langt fra 
er nogen sikkerhed for at det dyr man har sat 
udstyr på overhovedet kommer i nærheden af 
det man vil studere effekten af (f.eks. en bro). 
For at få tilstrækkeligt med data skal man 
der for fange og udstyre et ganske stort antal 
marsvin og håbe på at tilstrækkeligt mange af 
dem vil svømme i retning af den bro man er 
interesseret i. Det er ikke umuligt, men det er 
dyrt og det tager lang tid.

Selv hvis detaljerede oplysninger om barri
ereeffekter er tilgængelige, er det som regel 
mere interessant at vide hvilke konsekvenser 
en sådan barriere har for populationen. Det 
er velkendt at små isolerede populationer 
nemt kan uddø som følge af tilfældigheder el
ler lokale ’katastrofer’ (f.eks. sygdom eller bi
fangst af alle kønsmodne hunner), men barri
erer kan paradoksalt nok i princippet også 
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Figur 2. Eksempler på simuleret fødesøgningsadfærd hos marsvin i fire forskellige landska
ber. Dyrenes adfærd kan beskrives vha. en kombination af correlated random walk (CRW) 
og en hukommelsesbaseret tendens til at vende tilbage til områder hvor de tidligere har fun
det føde afhængigt af hvilken strategi de vurderer som mest fordelagtig (se også Box 2). De 
grønne områder markerer områder hvor modelmarsvinet vender rundt særligt skarpt, hvilket 
kan forveksles med en barriere. Der er imidlertid ingen barriere og fænomenet opstår fordi 
marsvinet har fundet et godt fødeområde, som det vender tilbage til igen og igen.

Marsvin

Figur 3. Marsvin nord for Sprogø, med Storebæltsbroen i baggrunden. Foto DMU/Signe Sveegaard.
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sænke risikoen for at lokale populationer ud
dør. Dette kan f. eks. ske hvis en barriere af
skærer dyrene fra et tilsyneladende attraktivt 
område med store fødemængder, men hvor 
de har en forhøjet risiko for at dø. Disse kon
sekvenser af barrierer kan kun studeres vha. 
modeller, og især individbaserede modeller 
(IBMer) er blevet populære i de senere år. De 
modeller er i andre sammenhænge kendt 
som agentbaserede modeller, og de bruges 
indenfor en række discipliner til beskrivelse af 
dynamikken i komplekse adaptive systemer. 

Individbaseret modeller
Individbaserede modeller adskiller sig på 
mange punkter fra de klassiske populations
modeller, der er baseret på differentiallig
nings systemer hvor den overordnede 
dy namik af en population er beskrevet ud 
fra gennemsnitlige rater for fødsler, døde
lighed og vækst. I modsætning til disse er 
populationsdynamikken i individbaserede 
modeller et produkt af samspillet mellem 
eksplicit modellerede individer i populatio
nen. I en adfærdsbaseret IBM bevæger de 
enkelte modeldyr sig rundt i et realistisk 
landskab, interagerer, vokser og tager ved 
lære af deres erfaringer på samme måde som 
i den virkelige verden. Hvis man indbygger 
alle de vigtige aspekter af dyrenes adfærd i 
modellen (det vil sige de valg de træffer som 

er af betydning for deres fitness), kan man 
for vente at modellen er i stand til at genskabe 
populationens dynamik. Det er vigtigt at 
be mærke at populationens overordnede dy
namik ikke kan kædes direkte sammen med 
nogen af inputparametrene i en IBM. Disse er 
udelukkende relateret til adfærd, miljøforhold 
og individernes status/kondition. Populatio
nens dynamik er derfor en såkaldt emergent 
egenskab (emergent property) i modellen, 
noget der opstår på grund af et komplekst 
samspil mellem elementerne i modellen. Når 
det lykkes at lave en model som har en række 
emergente egenskaber der svarer til mønstre 
observeret i den virkelige verden underbyg
ger det i høj grad modellens troværdighed.

Den individbaserede model for marsvin er 
opbygget på basis af et stort antal virtuelle 
marsvin, hvis adfærd følger modellen som er 
beskrevet i Boks 2. De interagerer med deres 
miljø efter nogle på forhånd definerede spill
eregler som primært er baseret på vores vi
den om marsvinenes livshistorie samt nogle 
basale antagelser om deres energiforbrug og 
fordelingen af deres fødeemner. Selvom man 
faktisk ikke kender bestandsudviklingen i 
danske farvande, så har vi antaget at den er 
nogenlunde stabil og dermed at population
ens bærekapacitet er nået (dødelighed op ve
jes af nye fødsler). I denne situation spiller 
tæt hedsafhængigheden en væsentlig rolle for 

populationens dynamik. Denne tæthedsaf
hængighed lader vi opstå i modellen som 
føl ge af konkurrence om sparsomme ressour
cer. Når et virtuelt marsvin finder et sted med 
føde spiser den det hele, hvorefter føden kun 
langsomt vender tilbage igen.

Anvendelse af model
Den færdigkalibrerede model er et vigtigt 
red skab til at belyse langtidseffekterne af både 
broer og af en lang række andre ting som 
kan påvirke marsvinene, såsom vindmøller, 
bifangst og færger. På grund af de sparsomme 
data om marsvinenes biologi er det primære 
mål ikke at lave en model der præcist kan 
beskriver deres populationsudvikling over 
tid. Det ville i øvrigt også være umuligt at 
verificere forudsigelserne fra sådan en model, 
da det ikke er en simpel sag at tælle små, 
dyk kende hvaler i danske farvande. I stedet 
skal vores færdigkalibrerede IBM ses som et 
virtuelt laboratorium, hvor man kan opbygge 
realistiske best case og worst case scenarier 
for hvordan de forskellige menneskeskabte 
faktorer påvirker de enkelte marsvin, for der
efter at se hvilken betydning disse ændringer 
af dyrenes adfærd har for deres populations
dynamik og deres risiko for at uddø på 
læn gere sigt. Den store styrke ved et sådan 
modelsystem er muligheden for at afveje for
skellige faktorers betydning i forhold til hinan

Marsvin

Boks 1: Påvirkninger fra broer
Visuelle påvirkninger. For især små, lave og tætte broer kan man forestille sig at marsvin er utilbøjelige til at 
svømme ind under broen. Der findes ingen observationer der direkte understøtter dette, men muligheden 
foreligger. 
Undervandsstøj. Broer støjer i vandet, idet vibrationer fra trafikken på broen ledes gennem bropillerne og 
sendes ud som lyd i vandet omkring pillerne. Energien i støjen ligger sædvanligvis ved meget lave frekvenser 
(under 1 kHz), et område hvor marsvins hørelse ikke er særlig god. Lyden er ikke desto mindre hørbar for 
mar svin når de er indenfor nogle få hundrede meter af bropillerne.
Ændring i strømforhold. Der er ingen tvivl om at placering af bropiller ændrer det lokale miljø. Disse æn-
dringer kan tænkes at være både positive og negative for marsvin. Dette er ikke velundersøgt, men det kan 
tænkes at marsvin undgår det turbulente vand omkring bropillerne. Det kan imidlertid også tænkes at bropil-
lerne giver en øget fødetilgængelighed, idet fisk ofte findes i og omkring strømfanerne nedstrøms bropillerne 
og omkring selve bropillerne på grund af den store begroning med alger, muslinger mm. I det sidste tilfælde 
vil en bro således være en positiv faktor for marsvin.

 Figur 4. Støj målt fra Vestbroen i Storebælt, optaget ca. 100 m nord for bropille 35 (mellem gennemsejlingsfagene) over en periode på 
5 timer. Til venstre vises lydtrykket (NB: skalaen for lydtryk i vand kan ikke sammenlignes med skalaen for lydtryk i luft og kan betragtes 
som relativ). Til højre centroidfrekvensen af støjen, et udtryk for ved hvilken frekvens den dominerende energi i støjen ligger. Støjen 
domineres af kortvarige toppe fra passerende tog og længerevarende toppe, der skyldes skibe, der sejler under broen.
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Boks 2: Simulation af de enkelte individers adfærd
Marsvin lever enkeltvis eller i meget små grupper overalt i de indre danske farvande, og på grund af deres 
rin ge størrelse (af et vandlevende pattedyr at være) er de nødt til at søge føde stort set hele tiden. Vi ved me-
get lidt om marsvins sociale adfærd, men er dog sikre på at de ikke har den samme meget stærke familie-
gruppe-struktur som kendes fra andre tandhvaler, f.eks. spækhuggere og grindehvaler. Social interaktion 
mel lem individer er derfor ignoreret i modellen og bevægelsesmønstrene antaget at være domineret af føde-
søgningsadfærd.

For et af de marsvin vi har studeret er det lykkedes at indsamle data om bevægelsesmønstrene med en ek-
stremt høj tidsmæssig opløsning. Det er disse data der ligger til grund for den model vi bruger til at simulere 
de enkelte individers detaljerede bevægelsesmønstre. Modellen er en avanceret form for correlated random 
walk (CRW) model, hvor den afstand et dyr bevæger sig per halve time (exp ∂) er korreleret med den afstand 
der blev tilbagelagt i det foregående halvtimes-interval [ligning 1] og den vinkel dyret drejer med (ψ) er 
korrele ret med den vinkel det sidst drejede med, men dog aftagende med stigende hastighed [ligning 2].

   
[1]

Denne model kan genskabe fordelingen af drejevinkler, skridtlængder, samt forholdet mellem drejevinkel og 
skridtlængde mv. hos det dyr vi havde detaljerede data for (Figur 5) når vi lader R1–R3 være stokastiske 
normal fordelte variable og a, b og m er konstanter.

  

      [2]

Som i alle stokastiske modeller bevæger et dyr simuleret ved hjælp af en CRW sig gradvis længere og læn-
gere væk fra udgangspunktet. Dette medfører at en simpel CRW er ude af stand til at genskabe et af de vig-
tigste karakteristika for marsvinene i de indre dansk farvande, nemlig deres evne til at blive indenfor et relativt 
velafgrænset område i uger eller måneder forudsat at fødetilgængeligheden er høj. For at genskabe dette 
hos de simulerede marsvin indbyggede vi en rumlig hukommelse i modellen. Derefter lod vi de virtuelle mar-
svin beslutte om de skulle svømme tilbage til områder hvor de tidligere havde fundet føde, eller om de for-
trinsvis skulle fortsætte med at søge i det nuværende område vha. en CRW-adfærd. Dyr der gennem længe-
re tid var ude af stand til at finde føde ved at søge på må og få (vha. en CRW-adfærd) oplever det som mere 
attraktivt at vende tilbage til tidligere besøgte områder. 

Figur 5. Data fra en datalogger på et fritsvømmende marsvin i Storebælt. Dataloggeren kunne bl.a. måle svømmehastighed og kompas
retning på det svømmende dyr og dermed give information om parametrene a, b og m brugt i modellen. A) Korrelationen mellem den af
stand der blev tilbagelagt i en 30 min periode og den foregående (parameter a). B) Korrelation mellem drejevinkel og drejevinkel ved afslut
ningen af den i foregående 30 min periode (parameter b). C) Sammenhæng mellem svømmet afstand og drejeretningen (parameter m).

den. Denne mulighed kan direkte anvendes 
til at afgøre hvilke negative faktorer man skal 
sætte ind overfor i forhold til mest effektivt at 
sikre fremgang i bestanden. Muligheden for 
afvejning af faktorer kan desuden bruges til 
identificering af kompenserende foranstalt
ninger i det øjeblik man står overfor en uund

Marsvin

gåelig påvirkning og på den måde bytte en 
eksisterende stressfaktor (som f.eks. skibs
traffik eller bifangst) ud med en ny (f.eks. 
en havvindmøllepark eller bølgekraftanlæg) 
og dermed sikre som minimum uændrede 
forhold for marsvinene.
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