
Jagtregulering på gråsæler 

Dyrenes Venner har gennem årene fulgt debatten omkring genåbning af jagt på spættet sæl (og regulering 

af gråsæler) 

Vi er principielt imod jagt på vilde dyr, men erkender at der nogle steder kan være problemer med at 

fiskere, der i øvrigt udøver en for havmiljøet skånsom fangst på fisk, får deres fangstredskaber ødelagt. I 

takt med at gråsæler genindvandrer i danske farvande, øges problemet, idet de store gråsæler kan anrette 

større skader på fangstredskaberne end de meget mindre spættede sæler.  

Miljøministeriet har i knapt et årti tilladt regulering af gråsæler i konkrete tilfælde, når det er dokumenteret 

at de anretter skader, og det ikke har været muligt på anden vis at skræmme gråsælerne bort.   

Den midlertidige ordning medfører, at danske fiskere, som har problemer med gråsæler, der ødelægger 

deres fangst eller redskaber, i særlige tilfælde kan søge om dispensation til at regulere gråsæler. Denne 

regulering foretages, når Miljøministeriets konkrete tilladelse er indhentet, af en tilknyttet jæger. Ved 

skydning skal myndighederne straks underrettes med henblik på at den døde sæl skal indgå i 

forskningsprojekt ved Aarhus Universitet mhp at skaffe viden om sælen (er den evt. svækket af sygdom etc) 

samt hvad den i øvrigt har ædt mm. Der har kunnet skydes op til 40 gråsæler om året under denne ordning, 

men ordningen har kun i meget begrænset omfang været anvendt. Derfor afsatte Miljøministeriet 200.000 

kr. til udbetaling til jægere, der indgik i disse konkrete aftaler, for at se om dette kunne fremme at kvoten 

blev udnyttet, og dermed at der kunne skaffes øget viden.  

Der er ikke tale om skydepræmie i lovmæssig forstand, idet skydepræmie betyder, at der er fastsat regler 

om at enhver jæger, der skyder nærmere bestemte arter af dyr kan få en præmie i form af et fastsat beløb 

pr dyr, der nedlægges.   

Den viden, som de indsamlede gråsæler skal bidrage med, finder vi er væsentlig, da den kan bidrage til, at 

man kan fastslå om reguleringen rammer sæler, der helt er slået sig på at tømme garn, eller det er sæler, 

der tilfældigt har kastet sig over et garn med fisk. En regulering vil begrænse problemet i første tilfælde, 

men ikke i andet tilfælde. 

DV anser, at da der for tiden er så meget pres på for at genåbne jagt på sæler, er det vigtigt at få den 

omhandlede øgede viden, idet det er vort håb, at denne viden kan forhindre en åbning af jagten. 


