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PRESSEMEDDELELSE 
 

Delfinen Delle er mere end en sødt delfin 
 
I Svendborg har man i de seneste måneder kunne opleve et øresvin, der har sat sig for at 
Svendborg Havn er den perfekte bolig. Der er mad nok i havnen og omegn og ikke mindst er der 
masser af publikum. Folk fra nær og fjern besøger havnen, som stort set kan tilbyde ”defingaranti”. 
Og nyheden om ”Delle” har for længst nået de fjerneste kroge af Danmark. 
Alle er enige om at det er fantastisk at opleve det store dyr på tæt hold. 
 
Forleden tog historien om ”Delle”, eller retteligt: øresvinet, imidlertid en helt ny, og for mange 
ganske overraskende, drejning. Det flere hundrede kilo store øresvin ”legede” med og dræbte et 
marsvin for øjnene af chokerede tilskuere i havnen. 
 
Seniorforsker Magnus Wahlberg fra Fjord&Bælt/SDU siger: ”Et øresvin lever af fisk. Men ligesom min 
kat derhjemme er den nysgerrig og nogle gange fanger, og leger den med andre dyr og i værste 
fald kan den slå ihjel. Der er ofte konstateret døde marsvin i kølvandet på delfiner både i Danmark, 
Tyskland og Skotland. Et enkelt ”spark” fra et øresvin er nemlig nok til at slå et fuldvoksent 
menneske bevidstløs. Så vidt vi ved er det ikke observeret at denne delfinart angriber mennesker. 
Men man bør huske på, at øresvinet er et rovdyr, som kan veje mere end et halv ton. Og som med 
alle vilde dyr skal man altid omgås med delfiner med stor respekt og forsigtighed. De er kloge og 
meget ofte legesyge – men kan, som alle vi andre pattedyr, blive irriterede og i dårligt humør. Og 
det er svært at læse deres følelser – for en delfin smiler, selv når den er død. ” 
 
Øresvinet i Svendborg Havn tilhører en art, som findes i mange kystnære farvande rundt omkring i 
verden. Dog finder man den sjældent i Skandinavien; de nærmeste større bestande findes i 
Skotland og Frankrig. Det sker en gang imellem at vi har enkelte individer eller par på længere 
besøg i Danmark. Oftest er det hanner, som prøver lykken med at finde et godt nyt levested. 
 
”Måske håber Delle tålmodigt på, at der skal komme nogle hundelfiner forbi. Hvis det ikke sker, 
søger han søger måske videre et andet sted om nogle år. Men der er også eksempler på enkelte 
handelfiner som blevet i det samme område helt alene i årtier” slutter Magnus Wahlberg 
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