
Havpattedyr svømmer ikke kun rundt i de store verdenshave, men også  
i Vadehavet. Her boltrer de sig på sandbankerne hvor gråsælen også  
føder sine unger. 
Efter sælernes fredning og Nationalparkens etablering, har sælbestanden 
stabiliseret sig. Som det største sammenhængende Vadehavsområde  
i verden, er det vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde for at sikre den  
globale biodiversitet. 
I 2014 blev den danske del, og hermed hele Vadehavet i Danmark,  
Tyskland og Holland, udnævnt til UNESCO Verdensarv, til gavn for  
nuværende og kommende generationer. 
Det er muligt at opleve sælerne på en af de mange  
arrangerede sælture i Vadehavet.

Sæler og hvaler 
i Verdensarv Vadehavet 

Gråsæler bliver født om vinteren, iført en hvid pels.  
Sammen med moderen har ungerne brug for ro på  
uforstyrrede strande. 

1 a –e Spættede sæler (Phoca vitulina) er habile  
svømmere, især når de er på jagt efter fisk. De hviler  
sig på sandbankerne. De kan blive op til 180 cm lange  
og veje op til 100 kg.  
Efter man er holdt op med at jage sæler, er bestandene 
vokset.  
Før flygtede sælerne, inden man kunne nå hen til dem, 
men nu kan man iagttage dem på nært hold.  
Ungerne ligger ofte alene på stranden, men moderen  
er formentlig i vandet lige i nærheden. Lad blot ungen 
ligge, og rør aldrig ved dem.  

2 a –f Gråsæler (Halichoerus grypus) var hyppige 
gæster i Vadehavet i det forrige århundrede, dengang 
man jagede sæler. Konsekvensen af jagten var, at sælerne 
forsvandt. I dag er gråsælen fredet og antallet er igen  
stigende.   
Gråsælen bliver op til 230 cm lange og kan veje op til 
300 kg. Gråsælen er vores største hjemmehørende rovdyr.

3 a –c   Marsvin (Phocoena phocoena) er vores endnu 
eneste regelmæssigt forekommende hvaler. De lever også  
i Vadehavet. 
Som ofte ser man dem enkeltvis eller parvis. De springer 
sjældent op af vandet, og er ikke så lette at iagttage.  
Som alle andre havpattedyr, må de op til overfladen for  
at trække vejret, i den forbindelse vikler mange sig ind i 
garn i Vesterhavet og Østersøen, og drukner. 

4  Iagttagelse af sæler er en af de mest  
spæn dende naturoplevelser i Vadehavet.  
Men det er vigtigt at holde en god afstand for ikke  
at forstyrre dyrene unødigt.               
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