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PRESSEMEDDELELSE
Fjord&Bælt modtager nyt marsvin
Fjord&Bælt har fået Saga, et nyt marsvin, som skal hjælpe forskerne med at hjælpe marsvin og andre
hvaler i naturen.
Marsvinet blev fanget i et bundgarn nær Korsør, men blev reddet og fragtet til Fjord&Bælt, hvor det
bliver tilset og passet af biologer og trænere med særlig viden om marsvin.
Det nye marsvin - en hun, som allerede har fået navnet Saga - skal indgå i et ”team” af marsvin, trænere
og forskere fra hele verden, der fortsat arbejder på at skaffe mere viden om dyrenes adfærd og biologi.
Saga vil fremover danne par med Fjord&Bælt’s marsvin Freja, som har været på centret i 23 år og er
kendt som verdens ældste marsvin.
Fjord&Bælt er anerkendt verden over som et sted, der opfylder alle moderne, dyreetiske krav til
marsvinehold. De går i et bassin med naturlig havbund direkte kontakt til Storebælts vand, som gør at
dyrene udviser rigtigt meget af sin naturlige adfærd og biologi. Den høje levealder er da også et tegn på,
at marsvinene har det godt. Marsvineholdet er godkendt af Miljø- og fødevareministeriet.
Mette Thybo, direktør på Fjord&Bælt siger: ”Vi har i nogen tid været i beredskab til at få marsvin ind,
som kan sikre forskningen i årene fremover. Det er en proces med strenge dyreetiske regler, som tages
meget alvorligt. Dyrene må ikke fanges aktivt. Vi må kun hjemtage dyr, der går i bundgarn, og som derfor
ellers ville være i fare for at dø. Nye dyr skal have en alder, der gør dem egnede til træning. De skal være
omkring et år. Men de må omvendt ikke være så unge, at de stadigvæk dier. Samtidigt skal de have en
passende størrelse og vægt. På det tidspunkt, hvor vi får marsvin ind, kan de ofte være afkræftede og
på anden måde påvirkede af deres ophold i bundgarnet. Vi holder derfor Saga i karantæne, så hun kan
komme sig med optimal pleje, før hun kan sættes sammen med Freja".
Fjord&Bælt er et internationalt kendt forskningscenter for havpattedyr, specielt marsvin. Forskere fra
hele verden og særligt Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, har i over 20 år hentet dyrebar
viden om marsvin på Fjord&Bælt. Denne viden bruges til at beskytte marsvinet og andre hvalarter i den
vilde natur. Forudsætningen for succesfuld forskning i marsvin er et team af meget erfarne og hengivne
trænere, der kan sikre en meget høj grad af dyrevelfærd og daglig træning. Trænerholdet ledes af
Kirstin Anderson Hansen, som er internationalt meget anerkendt for sit arbejde med dyretræning og
forskning på havpattedyr og mange andre dyr. Træningen kan følges af Fjord&Bælt’s gæster, som
samtidigt kan lære om de udfordringer, marsvin har i naturen.
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