
 

 
Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Med en eksport på ca. 1,5 mia. kr. bidrager vores medlemmer positivt til 

dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vores målsætning er at fremme bæredygtig vækst og produktion af gode og sunde akvakulturpro-

dukter. Det gør vi ved at sikre bedre rammevilkår og synliggøre akvakulturerhvervets værdi for samfundet. 
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Aarhus, den 5. marts 2020 

Dansk Akvakulturs bemærkninger til udkast til sælforvaltningsplan J. nr. 2019 - 4203 
 
Tak for fremsendt høring af udkast til sælforvaltningsplan.  
 
Sælforvaltningsplanens formål er at bidrage til at begrænse de konflikter, som sælerne skaber, her-
under at forstå årsagerne til konflikterne, således at der kan sikres en gunstig bevaring af sælerne i 
forhold til nationale, EU og internationale bevaringsmålsætninger balanceret i forhold til andre inte-
resser. For at opnå dette er det en forudsætning at inddrage alle relevante interessenter herunder 
akvakultur. 
 
Dansk Akvakultur oplever i stigende grad konflikter med både spættet sæl og gråsæl ved havbrug, 
hvor de såkaldte problem-sæler kan påføre anlæggene store skader. Tidligere var der hovedsageligt 
problemer med spættet sæl, dog er der i de seneste år registreret flere konflikter med en stigende 
bestand af gråsæler.  
 
Dansk Akvakultur har både på et møde med Miljøstyrelsen den 29.07.2018 og gennem mail- korre-
spondance orienteret og dokumenteret om erhvervets udfordringer med sæler jf. vedhæftede notat 
af 8. oktober 2018., herunder anmodet om at Dansk Akvakultur bliver inddraget i de igangværende 
drøftelser om sælregulering og sælarbejdsgruppen jf. bl.a. anmodning af 8.2.2018.  
 
Dansk Akvakultur ønsker mulighed for en mere permanent og længerevarende tilladelse til at regu-
lere de sæler, der volder flest problemer på havbrugene. De korte tilladelse, som kan gives i dag, er 
for ufleksible og administrativt tunge til at virke hensigtsmæssigt i forhold til havbrugenes konflikter 
med sæler. Det er derfor væsentligt at fremtidige mere lempelige og mere målrettede regulerings-
muligheder også komme til at gælde havbrugserhvervet.  
 

 Nye lempeligere og målrettede reguleringsmuligheder bør naturligvis også gælde akvakulturer-
hvervet på lige fod som fiskerierhvervet, og det bør fremgå af den kommende sælreguleringsplan.  
 



 

 

 Derudover hilser vi nye initiativer velkomne i forhold til forenkling af ansøgningsproceduren for 
reguleringstilladelser.  

Dansk Akvakultur ønsker at blive inddraget i reguleringen omkring sæler samt at blive en del af ”sæl-
arbejdsgruppen”, idet vores erfaringer med udfordringer og konflikter med sæler er et væsentligt ind-
spil både i forhold til den kommende sælforvaltning, samt i forhold til igangsættelse og evaluering af 
undersøgelser af f.eks. sælskræmmere, sælgarn mm. Som nævnt i udkast til planen skaber sæler kon-
flikter for havbrugserhvervet, og med de stigende sælbestande er problemet stigende. Derfor bør 
Dansk Akvakultur indgå i arbejdsgruppen på lige fod med andre erhverv, som bliver ramt af denne 
problematik. 

 

Figur 1: Sælbid fra sandsynligvis angreb af en gråsæl på levende fisk i havbrug i Smålandsfarvandet fe-
bruar 2020. 

Derudover har vi følgende specifikke bemærkninger  

Afsnit 4.1, linje 3-4:  

Her bør akvakultur medtages, så sætningen ændres f.eks. til: ” Samtidig skal forvaltningen ske balanceret i 
forhold til andre interesser, herunder fiskeri, akvakultur, friluftsliv og den øvrige marine natur.”  

Samtidigt bør det fremgå, at akvakultur medtages på lige fod med erhvervsfiskeri i forhold til forenkling af 
proceduren ved ansøgning om reguleringstilladelser.  

S.9, 2. nederste sætning: Sætningen bør suppleres med ”havbrug”. F.eks. således: ”Ansøgningsprocedu-
ren gøres mere fleksibel ved, at tilladelser kan meddeles for en længere varighed og for flere individer end 
hidtil, så erhvervsfiskere og havbrugere med behov for regulering af sæler, ikke skal søge så ofte, som nu.” 

Bilag 3, afsnittet om skader på havbrug (side 25, afsnit 1):  

Det foreslås at afsnittet ændres til nedenstående, jf. vores tidligere fremsendte materiale.  

 
”Skader på havbrug  



 

 

De væsentligste problemer består i, at sæler kan skabe panik og permanent høje stressniveauer hos fi-
skene, at sæler kan lære at angribe de levende fisk i burene ved en særlig angrebsteknik, samt at sælerne 
kan bide hul i ”Dødesamlerposen”, der er en netpose til opsamling af døde fisk i bunden af burene.  Angre-
bene sker typisk af såkaldte problemsæler, der er enkelt individer, der har lært en specifik angrebsmetode 
på levende fisk. Angrebene kan medføre risiko for huller, og dermed risiko for udslip af fisk. Omfanget af 
skader er svære at opgøre, da skadede fisk efterfølgende lander i ”dødesamlerposerne” sammen med fisk, 
som er døde på anden vis. Det er bl.a. forsøgt med en forstærket inderpose i dødesamlerposerne, men en 
sådan kan sælerne bide igennem.” 

Bilag 5: Sælarbejdsgruppen s. 28: Dansk Akvakultur ønsker at deltage i arbejdsgruppen, så vores erfarin-
ger med konflikter med sæler, anvendelse af sælskræmmere mm., kommer til at indgå på lige fod med 
andre interessenters i arbejdsgruppen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
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