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Vedr.: Høring over udkast til forvaltningsplan for sæler, J.nr.  
2019-4203.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 22. januar 2020 udsendt udkast til 
forvaltningsplan for sæler i offentlig høring, og i den forbindelse har Danmarks 
Jægerforbund følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i ”Sælarbejdsgruppen”, som har været 
løbende inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af forvaltningsplanen. Vi har 
derfor undervejs i processen fremført vores synspunkter, og udkastet til 
forvaltningsplan repræsenterer efter vores opfattelse et rimeligt kompromis 
mellem ønsket om beskyttelse af sælerne og hensynet til fiskeriinteresserne, som 
har problemer med sælerne. 
 
Derudover noterer vi med tilfredshed, at det fremhæves i forvaltningsplanen, at 
ændringer i bestandsstørrelserne af sæler kan medføre behov for ændringer i 
forvaltningen, idet vi forudser, at især antallet af gråsæler i danske farvande i 
fremtiden kan stige kraftigt. 
 
Tilsvarende støtter vi forslaget om en fælles regional forvaltning i HELCOM-regi for 
gråsæl i Østersøen. 
 
Desuden er vi tilfredse med den foreslåede forenkling af ansøgningsproceduren for 
regulering af sæler, både hvad angår længere reguleringsperioder og muligheden 
for regulering af et større antal sæler pr. tilladelse. 
 
I forbindelse med overvejelserne om indførelse af jagttid på spættet sæl er det 
Danmarks Jægerforbunds holdning - som vi også har fremført i 
Vildtforvaltningsrådet - at vi ser en mulighed for jagt på spættet sæl, men at jagt i 
givet fald skal ske fra fast grund og med særligt uddannede jægere. Derudover skal 
sælskind og sælkød kunne anvendes, og der skal være en bred politisk opbakning 
til jagten. 
 
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forvaltningsplanen. 
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