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Referat af dialogmøde om sæler ved Karup Å 
 

 

 

Mødet blev afholdt 26. februar 2018 kl. 17-19 på Holstebro Rådhus. 

Baggrund 
Miljøstyrelsen havde inviteret interessenter for lyst- og fritidsfiskere og lokale kommuner til 

dialogmøde på baggrund af en række henvendelser fra bl.a. lystfiskere ved Karup Å, hvor der opleves 

stigende problemer med, at spættede sæler søger op i åerne og forårsager skade på fiskebestande.  

Referat 
Miljøstyrelsen og Holstebro Kommune indledte med at takke for fremmødet og orientere om 

baggrunden for mødet 

 

Helge Jakobsen fra Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn fortalte om historien bag den store 

indsats, der siden 1982 har sikret ophjælpning af ørredbestanden i Karup Å. Han fortalte videre at året 

2017 var et katastrofalt år. De 3 foreninger der ligger tættest på Skive er i forvejen er presset har i 

gennemsnit mistet 25 pct. af deres medlemmer. Derfor mener Helge Jakobsen, at det er helt 

uforståeligt at det skal tage så lang tid at få en regulerings tilladelse. 

 

Carsten Keis Fomsgaard fra Karup Å Sammenslutningen oplistede en række indrapporterede 

oplevelser fra lystfiskere fra 2017. Der blev berettet om skambidte fisk, observationer af 4-8 sæler, 

sæler der går på land, frustrerede fiskere, der opgiver at fiske og afmelder bookede overnatninger. 

Rygterne om disse oplevelser har spredt sig og der risikeres medlemsflugt fra lystfiskerforeningerne. 

Carsten Keis Fomsgaard mener, at disse samfundsrettede konsekvenser af sælernes tilstedeværelse bør 

indgå i forvaltningsplanen. 

 

Anders Galatius fra DCE, Århus Universitet redegjorde for udviklingen i sælbestanden, som er steget 

fra at være næsten udryddet til i flere danske farvande at have nået en mættet bestandsstørrelse. Den 

store stigning i bestandsstørrelse er ikke observeret i Limfjorden. Bæreevnen for sæler i Limfjorden ser 

ud til at være nået, hvilket kan være årsag til, at sælerne søger ind i åer med mange fisk. Anders 

Galatius redegjorde også for erfaringerne med sælernes fødevalg og afværgeforanstaltninger mod 

sælerne fra især Nordamerika og Skotland, hvor sæler i åer er et almindeligt fænomen. 

 

Finn Larsen fra DTU Aqua supplerede vedrørende mulige afværgeforanstaltninger og fordelene og 

ulemperne med disse. 

 

Mette Rask Jensen fra Miljøstyrelsen redegjorde for både EU-regler og nationale regler for beskyttelse 

af sæler i Danmark. Sælerne er beskyttet af habitatdirektivets bilag V og de nationale regler for 

regulering skal rummes inden for habitatdirektivets regler. Det betyder at en reguleringstilladelse bl.a. 
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forudsætter, at det sandsynliggøres, at sælerne enten forårsager omfattende skade med økonomisk tab 

eller at sæler forvolder skade på pressede fiskebestande.  

 

En række af de fremmødte interessenter bakkede op om de oplevede problemer med sælerne og om 

vigende fangstmuligheder især i Karup Å men også en lang række andre vandløb med udløb i 

Limfjorden. Der er generelt stor bekymring for at mange års indsats med vandløbsrestaurering og 

udsætning af yngel kan være spildt. Der er stor fokus i kommunerne på at fremme lystfiskerturismen. 

Hvis der indimellem ses en enkelt sæl er det ok, men problemet er øget kraftigt. Tilladelse til at skyde 

få sæler forventes at være nok, hvilket både vil skræmme sælerne og have betydning for lystfiskerne. 

 

Der blev spurgt til arbejdet med en ny forvaltningsplan for sæler, og hvad tidsplanen er. Miljøstyrelsen 

sagde hertil, at der er fuld gang i arbejdet med planen. Hidtil har dette arbejde i høj grad været 

fokuseret på at løse de store udfordringer med sælskader i erhvervsfiskeriet fx i farvandet omkring 

Bornholm. Problemstillingen med sæler i åerne er ny i forvaltningssammenhæng, men vil bliver 

inddraget i forvaltningsplanen. 

 

Der blev fra flere sider spurgt til om det er muligt for lyst- og fritidsfiskerforeningerne at blive 

inddraget i arbejdet med forvaltningsplanen i sælarbejdsgruppen. Miljøstyrelsen vil spørge 

sælarbejdsgruppen, hvordan interesserne for lyst- og fritidsfiskerforeningerne kan inddrages i 

arbejdsgruppens arbejde med forvaltningsplanen. 

 

Vedr. søgning af reguleringstilladelse på VIRK.DK blev det bemærket at det er svært at angive en 

fyldestgørende begrundelse til ansøgningen, og det er ikke muligt at vedhæfte filer. Til dette 

bemærkede Karsten Lund-Platz, som er vildtkonsulent i Naturstyrelsen, at han altid vil tage kontakt 

med ansøger, hvis der er behov for at uddybe ansøgningen. 

 

Miljøstyrelsen sluttede af med at takke for de mange gode input.  


