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Ansøgningsoplysninger   
Titel på projekt 

Kan man bruge marsvineforskning til noget? 
Ansøger 
Magnus Wahlberg 

Målgruppe 
Beskriv den primære målgruppe  
Alle interesserede fra 15 år og op 
Beskriv eventuelle sekundære målgrupper  
Børn må også gerne deltage 
Angiv forventet antal publikum til aktiviteten/aktiviteterne 
50-100 mennesker  

Forskningsfelt 
Beskriv, hvilke(n) forskning og/eller forskningsresultater der vil blive formidlet  
Forskning på marsvin ved Fjord&Bælt, med særlig fokus på projekter, som har betydning for 
naturforvaltning. 
Beskriv, hvorfor den primære målgruppe og eventuelle sekundære målgruppe(r) er særlig relevant i 
forhold til de(t) valgte forskningsfelt(er)/forskningsresultat(er)  
Fjord&Bælt holder marsvin til videnskabelige studier, undervisning og fremvisning for publikum. Dyrene 
er vildtfangede, fordi det har vist sig svært at avle på dem i fangenskab. I løbet af de seneste par år har 
Fjord&Bælt oplevet en stigende kritik vedr. deres dyrehold, forskning og formidling. Et kernepunkt i 
kritikken har været: Hvad kan marsvineforskning bruges til? Kunne man ikke få meget mere relevante 
data ved at studere dyrene i den fri natur? Der har specielt i efteråret 2020 været en meget intens debat 
om dette på de sociale medier samt i radio og aviser. Det er derfor højaktuelt at få diskuteret dette 
grundigt igennem, både med dem som kommer med kritikken og dem som står for forskning og 
forvaltning af marsvin, og med særlig fokus på de aktiviteter, som berører Fjord&Bælts dyrehold.  



 

Formidlingsaktivitet 
Beskriv formidlingsaktiviteten/-aktiviteterne  
Kortere præsentationer og paneldebat, med deltagelse af danske havpattedyrsforskere, dyre-rets-
organisationer, Fjord&Bælt og myndighedspersoner. 
Lokalitet: Fjord&Bælt, Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde 
Der er gratis entré til Fjord&Bælt hele dagen, men begrænset antal pladser til paneldebatten. Der kan 
være op til 50-100 gæster i lokalet, men afhængig af corona-regulationer, bliver antallet formentligt 
reduceret til 10-30 gæster. Debatten bliver også transmitteret via Zoom på nettet, samt i centrets 
højtalersystem.  
Hvis corona-regulationer ikke tillader fysisk fremmøde afholdes hele arrangementet på nettet. 
Ordstyrer: Sebastian Klein, medlem af det Dyreetiske Råd.  
 
PROGRAM (Gratis entré hele dagen) 
9-10 Velkomstkaffe 
10-10.30 Carl Kinze: Dansk hvalforsknings historie 
10.30 Kortere indlæg og debat med panel bestående af: 
 Ordstyrer: Sebastian Klein 
 Morten Tange (lektor og kurator, Københavns Universitet) 
 Jakob Tougaard (seniorforsker, Aarhus Universitet) 

Kirstin Anderson Hansen (ansvarlig for dyrehold, Fjord&Bælt og SDUs marine lab.) 
Gitte Buchdahl (World Animal Protection) 
Peter Mollerup (Dyrenes Venner) 

Derudover er Miljøstyrelsen, flere dyreværnsorganisationer, samt forskere fra Aarhus, Syddansk og 
Københavns universitet inviterede til at deltage som publikum.    
12-13 Frokost med fortsatte diskussioner 
 
Begrund, hvorfor formidlingsaktiviteten/-aktiviteterne er særlig velegnet til 
målgruppen/målgrupperne og er relevant formidling af det valgte 
forskningsfelt/forskningsresultaterne 
Diskussionerne omkring det etiske grundlag i at lave forskning på vildfangede marsvin og andre hvaler i 
fangenskab er ekstremt synlige i medierne. Der er indtil videre i Danmark mest blevet brugt sociale 
medier og interviews til at belyse denne problematik. Det der mangler, er et forum, hvor man i ro og mag 
kan præsentere argumenter for og imod, og hvor de faktuelle forhold omkring dyrehold og forskning kan 
beskrives og evalueres. Her vil dette event være skelsættende for debatten, og forhåbentlig være med til 
at få dem, som lytter med til at danne sig sin egen opfattelse om dette, ud fra et mere oplyst grundlag, 
end hvad der er muligt i dag. For at opnå største mulige impact, er vi også i dialog med DR og TV2Fyn om 
at lave udsendelser om dette event, med komplementerende interviews af deltagerne i paneldebatten. 
Derved vil det være muligt at nå ud til en endnu større del af den danske befolkning om dette event.   

Tid og sted  
Beskriv dato, tid og sted for afholdelse af aktiviteten/aktiviteterne  
Fjord&Bælt, Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde 
Aktiviteten forgår også on-line, og afholdes kun on-line hvis corona-situationen ikke tillader fremmøde 
23. april kl. 9-13. 



Effekt 
Beskriv formidlingsaktivitetens/-aktiviteternes ønskede effekt hos målgruppen  
Vi håber at målgruppen vil være i stand til at danne sig sine egne etiske holdninger omkring forskning på 
dyr i fangenskab på et mere oplyst grundlag, end hvad som er muligt i dag. De etiske overvejelser 
omkring forskning på vildtfangede hvaler er en rigtigt god indgang til at også diskutere forskning på 
andre dyregrupper, samt forskningens vilkår og rolle i samfundet.  
Beskriv, hvordan formidlingsaktiviteten/-aktiviteterne er med til at fremme et eller flere af 
Forskningens Døgns formål (se evt. opslag om puljemidler s.2) 
Vi opfylder alle Forskningens Døgns formål. Vi giver publikum mulighed for at høre om dansk forskning 
fra forskerne selv, og specielt deres etiske overvejelser og nytte-aspekterne af deres forskning. De 
oplever således forskernes ’nysgerrighed’ fra ’hestens mule’. De deltager derudover i en direkte samtale 
med forskerne om deres virke og forudsætninger for at løse samfundsproblem. Der skabes direkte 
relationer mellem publikum, forskere, myndigheder for at belyse disse spørgsmål. 
Derudover gives der feedback omkring forskning fra dyreværnsorganisationer, som nogle gange har en 
anden indgangsvinkel til dyrehold og forskning end forskerne. Dette giver publikum en rigtigt god 
mulighed at danne sig sin egen holdning til dette vigtige dilemma, og mere overordnet til at forstå 
forskningens virke i det danske samfund.  
Beskriv, hvilken metode der vil blive anvendt til at evaluere aktiviteten/aktiviteterne, herunder 
hvordan effekten af formidlingsaktiviteten/-aktiviteterne vil blive målt  
Vi vil bede deltagere om at besvare et antal spørgsmål omkring deres indtryk af eventet via en 
hjemmeside. 

Kompetencer 
Angiv eventuelle samarbejdspartnere   
  Sebastian Klein er meget kendt for sin naturformidling i fjernsyn, radio og bøger. Han er medlem af det 
Dyreetiske råd og har derfor en stor interesse i debatten om dyreetik. Han vil med sin store erfaring og 
kendskab til både forskning, dyreværnsorganisationer, naturbevarelse samt medie-kendskab være den 
perfekte vært til dette møde.  Han deltager som ordstyrer i debatten men laver også forberedende 
arbejde med direkte kontakter med deltagerne i panelet. 
  Carl Kinze fra web-platformen ’hvaler.dk’ er landets førende hval-formidlere gennem fremragende 
foredrag, bøger, og informationsmateriale på de sociale medier. Han er redaktør for ’hvaler.dk’ som 
indsamler citizen science data vedr. hvalobservationer i Danmark.  
  World Animal Protection og Dyrenes Venner har været meget aktive i debatten omkring marsvinene og 
forskningen, ved Fjord&Bælt.  
  De forskere som deltager er internationalt meget anerkendte hvalforskere med god indsigt i den 
forskning, som laves ved Fjord&Bælt og på vilde dyr, og hvordan forskningen kan bruges i 
naturforvaltning, m.v. 
Beskriv jeres relevante erfaringer og kompetencer for at løse de beskrevne opgaver  
Magnus Wahlberg har 30 års erfaring med forskning og formidling om hvaler. Han holder tit foredrag og 
stiller op til interviews om sin forskning, og har med sit arbejde ved Fjord&Bælt og Syddansk Universitet 
en lang erfaring med at afholde arrangementer til Forskningens Døgn med god succes. 
Fjord&Bælt har de nødvendige ressourcer og lang erfaring med at afholde Forskningens Døgn og 
lignende aktiviteter. 
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