
Klokken halv to natten til den 22. juli fik Kattegatcentret en lille ny, da den spættede 
sæl Liv fødte en livlig sælunge. Både mor og unge har det godt.

Kattegatcentrets spættede sælhun Liv fødte kl. 01.30 natten til lørdag den sødeste lille sælunge. Fødslen 
foregik på stranden i Kattegatcentrets store sælanlæg, og optagelser fra Kattegatcentrets overvåg-
ningskamera viser, at ungen med det samme møffede rundt på stranden og var klar til at die hos sin mor.

”Desværre fødte Liv i nattens mørkeste timer og lige i kanten af det område, overvågningskameraet 
dækker, så optagelserne af selve fødslen er meget utydelige,” fortæller forskningsleder i Kattegatcentret, 
Lone Thybo Mouritsen, og fortsætter ”Vi kan dog se på optagelserne, at sælungen allerede få øjeblikke 
efter fødslen var meget kvik og klar til både at gå på opdagelse på stranden og die.” 

EN MEGET LEGESYG UNGE
At det er en meget kvik og legesyg sælunge, der er blevet født i Kattegatcentret, er kun blevet tydeligere 
i de par døgn, der er gået siden fødslen. Ungen svømmer lystigt rundt i Kattegatcentrets store udendørs 
naturanlæg sammen med sin mor, men den tager også gerne en svømmetur for sig selv. ”Vi har også 
observeret, at Liv blidt men bestemt har måttet gelejde ungen på land, når det er spisetid. Så måske er 
det en ualmindeligt livlig lille unge, Liv har fået denne gang. Vi glæder os meget til at se, hvordan den 
udvikler sig i de kommende uger,” fortæller Lone Thybo Mouritsen. Det har endnu ikke været muligt at 
se, om ungen er en han eller en hun. 
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FAKTA:

• Faren til den nye sælunge er Kattegatcentrets hansæl, Felix.

• Spættede sæler har forlænget drægtighed. Det betyder, at sælerne typisk parrer sig i august 
måned, hvorefter fostret ligger i hvilestadie indtil december/januar, hvor udviklingen fortsættes.

• Spættede sæler føder én unge af gangen. Sælungen vejer som nyfødt cirka 10 kg og måler cirka 
80 cm. Sælungen kan svømme med det samme, men bevæger sig lidt kluntet i starten.

• De første fire-seks uger får ungen en fedtholdig mælk på op til 50 procent fedt, der øger dens vægt 
med op til 500-800 gram om dagen. Efter dieperioden må ungen klare sig selv.

• Spættede sæler føder deres unger midt på sommeren, hvorfor man i denne periode observerer 
mange sælunger i naturen. Det er normalt, at sælunger ofte ligger alene på strandbredden og 
hyler – og derfor kaldes efterladte sælunger også for ”hylere”. Men det betyder ikke, at de er blevet 
efterladt. Moren er sandsynligvis svømmet ud for at finde føde, og ungen kan være ladt alene i 
flere timer. Men menneskers færden i nærheden af ungen kan forhindre, at moren vender tilbage, 
og derfor er det vigtigt, at man lader ungen være. Hvis sælen er ilde tilredt, har sygdomstegn 
eller er alvorligt skadet, skal man ringe til Dyrenes vagtcentral på 1812 eller til Naturstyrelsen. 

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Lone Thybo Mourtisen, leder for forskning i Kattegatcentret. 
           Mail: lm@kattegatcentret.dk, mobil: +45 20 27 65 53.

SÆLUNGEN FLYTTER HJEMMEFRA TIL EFTERÅRET
Når den nyfødte sælunge til efteråret er blevet gammel nok til at ”flytte hjemmefra”, skal den videre til 
et andet akvarium eller zoologisk have. Kattegatcentret deltager nemlig i et internationalt samarbejde i 
en af verdens største zoo- og akvarieorganisationer EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), 
hvor et omfattende udvekslingsprogram sørger for at udveksle dyr på tværs af landegrænser. På den 
måde forhindres indavl og indsamling af dyr fra naturen minimeres. Kattegatcentret har tidligere sendt 
sælungen Nor til Skotland og sælungen Kaia til Portugal som et led i det internationale samarbejde, men 
det er ikke alle dyr, der sendes så langt væk. 

I Odense Zoo svømmer den spættede sæl Lodde for eksempel rundt. Lodde flyttede fra Kattegatcentret til 
Odense for fire år siden, og for Kattegatcentrets dyrepassere er det spændende at følge sælerne, når de 
rejser hjemmefra. ”Jeg nyder rigtig meget at besøge Odense Zoo og hilse på Lodde og se, at han nu er en 
fuldvoksen han, som har det godt med de andre sæler dernede,” fortæller Anna Kold, som er dyrepasser 
og formidler i Kattegatcentret. 


