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Forvaltning af sæler

 Fra næsten udryddet til konfliktart i Danmark
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De forvaltningsmæssige rammer

 Habitatdirektivet 1992

• Bilag II: Der skal udpeges særlige beskyttelsesområder (N2000)
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De forvaltningsmæssige rammer

 Habitatdirektivet 1992

Bilag V: Udnyttelse af dyre- og plantearter, skal være forenelig med
opnåelse eller opretholdelsen af gunstig bevaringsstatus for arterne.

• Gunstig bevaringsstatus skal  vurderes nationalt indenfor de 
biogeografiske zoner.

• Ved vurdering af gunstig bevaringsstatus foretages vurdering af artens 
antal, udbredelse, levesteder og fremtidsudsigter.

Spættet sæl er i gunstig bevaringsstatus i begge biogeografiske regioner i 
Danmark

Gråsæl er ikke i gunstig bevaringsstatus i Danmark – primært på grund af 
meget lav yngleaktivitet.
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Konflikter sæler - fiskeri

 Der er flere forskellige typer af skader/konflikter:

• Sæler bider i fisk fanget i stationære fiskeredskaber 
• Sæler er mellemvært/slutvært for en række parasitter, som skader fisk
• Sæler spiser en andel af fiskene i havet – og kan muligvis være med til at 

fastholde pressede fiskebestande
• Skader på dambrug
• Skader på gydebestande i åer

 De forskellige skader påvirker forskellige former for fiskeri forskelligt.
 - og mulighederne for at begrænse konflikterne er forskellige.
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Mulighed for regulering af sæler

Reguleringstilladelse forudsætter, at 
• der ikke findes nogen anden brugbar løsning, 
• foranstaltningen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands 

bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, og
• foranstaltningen sker for at beskytte en vægtig samfundsmæssig 

interesse, herunder for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, 
besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom

Regulering af sæler er ikke muligt på de primære ligge og ynglepladser i 
Danmark og regulering af unger er ikke tilladt i EU.

Der bliver årligt nedlagt 25-35 spættede sæler ved regulering i Danmark – og 
nu også et antal gråsæler ved Bornholm (op til 40). 
Hertil kommer et ukendt antal ulovligt reguleret.

I 2019 indberettede 40 fiskefartøjer sælskadet fangst til Fiskeristyrelsen til en 
samlet værdi af ca. 100.000 kr. – svarende til ca. 2500 kr. pr fartøj pr år.
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Mulighed for indførelse af jagt på sæler
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I Danmark p.t. kun muligt at indføre jagt i forhold til spættet sæl. 
Vildtforvaltningsrådet diskuterer jagttider og indstiller til Miljøministeren.

Jagt er i udgangspunktet en rekreativ udnyttelse af naturens overskud, men 
der er mange etiske overvejelser i relation til jagt på sæler:
• Riffeljagt på havet er vanskeligt og der er fare for anskydning.
• Sikkerhed ved skud med riffel i flad vinkel på havoverfladen.
• Sæler synker hurtigt og er derfor svære at bjerge.
• Begrænset anvendelse af kød og skind p.g.a.:

• EU´s sælproduktforordning. (Forbud mod markedsføring af 
sælprodukter bortset fra produkter, som stammer fra inuitsamfund. 
Det er tilladt at anvende sælprodukter til personligt brug). 

• Højt indhold af organisk kviksølv og perflurerede stoffer i sælkød: 
Anbefalet dagligt indtag af sælkød er max 7-10 g for voksne K/M.

• Er der generel folkelig opbakning? (sæler er søde og sjove)
• Jagt vil medføre større flugtafstand og dårligere forhold for sælturisme.
• Hensyn til fiskeriet – men effekt i forhold til parasitter og skader i garn 

ukendt og gråsæler vil hurtigt genindvandre fra Østersøen og Nordsøen.



Andre virkemidler til at begrænse konflikter 

 Sælsikre redskaber
Under udvikling (minisnurrevod, tegn, m.v.)
Kræver tilvænning og tilpasning til danske både og forhold.
Økonomi til anskaffelse (tilskud).

Behov for mere viden 
• Hvad betyder det, at der er ødelagte bundforhold (fjernede sten/stenrev, 

ålegræs, bunddyr, iltsvind, miljøbelastning – særligt i fjordene og de 
kystnære områder…) ? 

• Er økosystemet kommet så meget ud af balance at sælerne nu er med til 
at forhindre at nogle fiskebestande kan komme sig? 

• Hvorfor er torsk i Kattegat ikke lige så plaget af paracitter som torsk i 
Østersøen?

• Kan regulering skræmme gråsæler væk fra kysterne ved Bornholm?
• ….

Revideret forvaltningsplan for sæler er aktuelt i høring.
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