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› Flere garn-, ruse-, bundgarns- og krogfiskere klager over 
sæler der ødelægger deres fangst 
 

› Nogle fiskere mener at sælerne spreder fiskene så de 
ikke koncentrerer sig på fiskepladserne 
 

› Stigende parasitbelastning i torsk i Østersøen 
 
› Glæde over genindvandring af gråsæler efter succesfuld 

forvaltning 
 

› Stigende sælturisme 
 

 
 

HVORI BESTÅR KONFLIKTEN? 
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› Skadernes kvantitative og økonomiske omfang er 
ikke systematisk kortlagt  

 1) meget stor variation i fiskernes egne estimater af skader på       

      redskaber og fangst 

 2) store geografiske forskelle 

 3) Ingen detaljer omkring parasitternes geografiske betydning for 

 fiskenes kondition og det økonomiske tab 

 
 

PROBLEMETS OMFANG 
DTU Aqua-rapport nr. 299-2015 

Kortlægning af sælskader i 

dansk fiskeri. 

Finn Larsen, Carsten Krog, Maks 

Klaustrup og Kurt Buchmann 

 
(Figur modificeret til dette foredrag) 
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› Naturlig del af havmiljøet hvor der er torsk, krebsdyr og gråsæler (andre 
havpattedyr) – kræver at en af de tre værter forsvinder 
 
 

LØSNING – PARASITTER 
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› Kompensere fiskerne for de skader sælerne forvolder  
 – I Sverige har man valgt denne løsning uden at det ser ud til at gøre 
 fiskerne tilfredse. Giver det mening? 

 
 

LØSNING – BETAL FOR SÆLSKADER 
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› Skræmme sælerne væk fra redskaber med lyde eller strøm   

LØSNING – SKRÆM SÆLERNE VÆK 

Muligt med lyd, men dyrt (50.000 kr) og med mange bivirkninger 
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› Kunne erstattes med andre ”sælsikre redskaber” i de områder hvor 
skaderne er for store (f.eks. trawl, bure, sikrede ruser og bundgarn) 
 
 

 

LØSNING - STOP GARNFISKERIET 

› Billigt og CO2 venligt sammenlignet med trawl 
 

› Garn står uden at skade bunden 

 
 

› Men garn bifanger både marsvin, sæler og fugle 
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› Har til en vis grad vist sig at virke i Sverige og Finland – nye problemsæler 
(gråsæler) efter dage/uger 
 

› Finsk undersøgelse viser at det mest er unge gråsæl-hanner i dårligere 
stand der bifanges i ruser, større hanner i laksefælderne og store hanner 
der skydes omkring redskaberne – hovedsagelig hannerne er et problem!  
 

› Bifangne sæler er døde (2200-2400 gråsæler i Sverige, Estland og 
Finland) og på den måde mindskes problemet til dels af sig selv? Etisk 
acceptabelt? 
 

› De ”kloge” sæler bifanges ikke og ses sjældent ved garn i åbent vand, 
hvilket gør dem svære at skyde 

 
 
 

LØSNING – SKYDE PROBLEMSÆLER 
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› Er gjort før med succes under 
Skydepræmieordningen 1889-1927 (37.000 dusører 
over 37 år). Indtil 1940-60erne var der stadig fuldtids 
sæljægere der hver skød 25-50 sæler/år i Danmark 
 

› En sæl svarede tidligere til værdien af 14 dages 
lønarbejde, i dag er en sæl værdiløs pga. forurening i 
kødet og handelsforbud i EU med sælskind 
(undtagen for oprindelige folkeslag) 
 

› I Sverige og Finland gives kvoter på næsten 2000 
gråsæler, men kun ca. 400 nedlægges da det er 
svært at skyde en sæl og motivationen er lille. 
 

› Mest effektivt at fjerne ungerne på liggepladserne 
 

› Jagt vil gøre sælerne mere sky og derved mindske 
den rekreative værdi og muligvis gå på kompromis 
med den ugunstige status gråsæler har i DK i dag 
 
 
 

LØSNING – MINDSKE POPULATIONERNE 
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› Stagnation i tre ud af fire spættet sæl populationer - tyder på 
at arten er ved at nå et stabilt niveau - tilbagevendende 
epidemier hos spættet sæl må forventes 
 

› Antallet af besøgende gråsæler fra Øst og Vest vil formentlig 
stige ligesom den lille ynglebestand (ca. 5 unger/år) vil vokse 
hvis den får ro til det 
 

› Forvaltning af gråsæler kræver internationalt samarbejde 
 

 
 

HAR VI EN STABIL SITUATION? 
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HVILKE FORHOLD ER VIGTIGE AT 
BELYSE TIL EN MÅLRETTET INDSATS? 
› Sælsikre redskaber skal videreudvikles 

 

› Præcist overblik over geografi og økonomi for sælskader så 

indsatsen kan målrettes 

 
› Er det spættet  sæl eller gråsæl der går i fiskeredskaberne, 

hvad spiser de og hvor opholder sælerne sig i forhold til 

fiskeriet? 

 

› Hvad er det tålelige kompromis?  

 - skal økonomien bestemme? 

 - skal man jage sæler og hvor mange sæler vil vi have? 

 - er vi indstillet på sky sæler pga. jagt? 

 - kan vi acceptere at garnfiskeriet forsvinder? 


