
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

 

 

 

 

 

Tips: Hvis du sletter billedet, og 

sætter et ny ind, kan billedet lægge 

sig foran tekst og grafikken, hvis 

dette sker, skal du vælge billedet, 

højreklik og vælg Placer bagest 

 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Dialogmøde 

om sæler i åer 

Holstebro d. 26. februar 
2018 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Dagsorden – dialogmøde om sæler 

1. Velkomst  
v. Miljøstyrelsen og Holstebro Kommune 

 
2. Baggrund for ministerhenvendelsen  

v. Torben Mølgaard, Holstebro Kommune 

 
3. Lystfiskeres oplevelse med sæler i Karup Å  

v. Carsten Keis Fomsgaard og Helge Jakobsen  

 
4. Sæler i ferskvand  

v. Anders Galatius, Århus Universitet, DCE  

 
5. Aktuelle regler og forvaltning af sæler i 

Danmark  
v. Mette Rask Jensen, Miljøstyrelsen 

 
6. Ordet frit 

 
7. Opsamling  

v. Miljøstyrelsen 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

 

 

 

 

 

Tips: Hvis du sletter billedet, og 

sætter et ny ind, kan billedet lægge 

sig foran tekst og grafikken, hvis 

dette sker, skal du vælge billedet, 

højreklik og vælg Placer bagest 

 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Aktuelle regler 
og forvaltning af 
sæler i Danmark 

Dialogmøde om sæler i 
Holstebro d. 26. februar 
2018 

Mette Rask Jensen 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Sælen er en beskyttet art 

Jagt reducerede frem mod 1970’erne antallet 
af spættede sæler til under 2.000 dyr, mens 
gråsælen helt forsvandt. 
 
Spættet sæl er fredet i Danmark siden 1977 
• Jagt- og vildtforvaltningsloven § 3: ”Jagt må 

kun drives på vildt, der er fastsat jagttid for” 
• Der er oprettet 8 sælreservater (1951-83). 
 
Spættet sæl er desuden beskyttet af 
habitatdirektivets art. 14 (bilag V): 
• Udnyttelse af arter på bilag V skal være 

forenelig med opretholdelsen af en 
tilfredsstillende bevaringsstatus for disse 
arter. 

 
Og den er på habitatdirektivets  bilag II:  
• Arter hvis bevaring kræver etablering af 

særlige beskyttelsesområder. 
• Spættet sæl er på udpegningsgrundlaget i 

22 Natura 2000 områder. 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om sæler i Holstebro d. 26. februar 2018 4 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Sælreservater og Natura 2000- områder med sæl på 
udpegningsgrundlaget 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Internationale aftaler 

HELCOM 
• Landene omkring Østersøen har tiltrådt en specifik aftale om at 

beskytte sælerne i Østersøen. 
• Der er fastlagt et kriterium for en biologisk sikker minimumsbestand 

(den såkaldte Limit Reference Level) på 10.000 for hver af Østersøens 
sælbestande. 

• Spættet sæl i Limfjorden udgør en sådan ”sælbestand” 
 
 
 

Den trilaterale Vadehavsaftale 
• Et regeringssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland om 

Vadehavets beskyttelse og forvaltning. 
• Aftalen binder blandt andet landene til ikke at indføre jagt på og 

regulering af sæler i Vadehavet.   
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Forvaltning af sæler i Danmark 

Forvaltningsplan for sæler 2005 
 
Sælskader i fiskeriet 
• Udelukkende ved passive fangstredskaber 
• Skadesniveauer varierer meget 

 
Afværgning af sælskader 
• Fiskemetode og fangstredskaber 
• Støtteordninger 

 
Sælturisme 
 
Regulering af sæler 
• Generelle regler 
• Midlertidige særordninger 2014 & 2016 

(gråsæl) 
 

Ny forvaltningsplan under udarbejdelse 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Kortlægning af sælskadernes omfang 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Regulering af sæler - 1 

Vildtskadebekendtgørelsens § 23:  
 
”Naturstyrelsen kan give tilladelse til 
regulering af spættet sæl ved faststående, 
fungerende fiskeredskaber på fiskeriterritoriet 
i perioden 1. august - 31. maj.” 
 
Forudsætter: 
• Erhvervs- eller bierhvervslicens (økonomisk 

tab) 
 
• Kan meddeles til ejer eller bruger (forpagter) 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Regulering af sæler - 2 

Vildtskadebekendtgørelsens § 26:  
 
Ud over § 23 tilfælde, når særlige grunde taler 
herfor og under iagttagelse af 
habitatdirektivets strenge beskyttelse.  
 
Forudsætter: 
• At der ikke findes anden tilfredsstillende 

løsning fx afværgeforanstaltninger OG 
• At det kan sandsynliggøres, at sæler har 

forårsaget omfattende skade med 
økonomisk tab til følge ELLER 

• At sæler forvolder skader på pressede 
fiskebestande (hensyn til flora og fauna).  
 

• Kan meddeles til ejer eller bruger 
(forpagter), dvs. ikke lystfiskere 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Regulering af sæler - 3 

Reguleringstilladelser søge via VIRK.dk 
  
Se nærmere på MSTs hjemmeside: 
http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-
vildt/ 
 
En reguleringstilladelse skal altid følges op af 
en indberetning om antal nedlagte dyr. 
 
 
 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om sæler i Holstebro d. 26. februar 2018 11 

http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/

