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2100 København Ø. 
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Vedr. Høring af udkast til ny bekendtgørelse om implementering af Den 

Europæiske Unions forordninger om handel med sælprodukter. 

J. nr. NST-379-00046 

 

Jægerforbundet er med mail fra Naturstyrelsen á 18. juni 2014 blevet informeret om 

høringen af ny bekendtgørelse om implementering af Den Europæiske Unions 

forordninger om handel med sælprodukter. 

 

Selve bekendtgørelsen har Jægerforbundet ikke bemærkninger til, men vi vil alligevel 

gerne med dette høringssvar beklage, at en EU forordning om handel med sælprodukter 

får negativ indflydelse på de etiske aspekter af jagt på sæl. Dette selvom, det var det 

omvendte, der var tiltænkt med forordningen.  

 

Jægerforbundet mener, at det er stærkt uetisk at forbyde handel med sælprodukter på 

sæler, der er lovligt nedlagt. Det giver ikke mening i vores verden, at kød, skind og andre 

restprodukter ikke kan værdisættes på et stykke lovligt nedlagt vildt, ligesom det strider 

imod De Jagtetiske Regler:  

1. Generelle hensyn og hensynet til jagtens omdømme og etiske bæredygtighed:  

 Behandl nedlagt vildt med respekt og omhu, og  

 Skudt, spiseligt vildt er mad og skal behandles som sådan. 

 

Vi har ikke jagttid på sæl i Danmark, men da arten er i stærk fremgang, er det måske ikke 

et utænkeligt scenarie. Som jægere, er det os meget imod at forestille os, at sælkød og 

sælskind ikke bliver udnyttet på nedlagte sæler, fordi det ikke har nogen værdi.  

 

Vi forstår udmærket, at EU har en modvilje mod at importere sælprodukter fra sæler, der 

er jaget på uetisk vis, men vi mener, at løsningen på dette problem skal løses anderledes. 

Vi vil arbejde for, at forordningen om handel med sælprodukter erstattes eller delvis 

erstattes af en international aftale om en standard for sæljagt, en standard som sikrer etik 

og bæredygtighed i jagten. Sådan en aftale om standard for sæljagt vil vores nordiske 

søsterorganisationer i Norge, Sverige og Finland også arbejde for, ligesom vi tilstræber 

samarbejde med inuitterne, Grønland og Canada.    

 

 
Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 

 


