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Høringsbrev vedr. udkast til sælforvaltningsplan 
 

Hermed sendes udkast til forvaltningsplan for sæler i offentlig høring.  

 

Formålet med forvaltningen af sæler er at bevare sæler, som en del af den danske 

natur i overensstemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtelse efter 

habitatdirektivet. Samtidig skal forvaltningen ske balanceret i forhold til andre 

interesser, herunder fiskeri, og friluftsliv og den øvrige marine natur. 

 

Forvaltningen fokuserer på, at 

 sikre en gunstig bevaringsstatus for spættet sæl og gråsæl i Danmark 

 reducere konfliktniveauet i forhold til fiskeriet  

 sikre befolkningens mulighed for at opleve sæler i naturen og sikre 

bæredygtig udvikling af sælturisme  

 fortsat at fokusere på forskning, herunder implementering af 

forskningsresultater i praksis 

 

I forhold til den hidtidige forvaltningsplan sker der en række nye initiativer, 

herunder 

 en forenkling af procedurer ved ansøgning om tilladelse til regulering. 

 Fjernelse af krav om kursus som forudsætning for reguleringstilladelse 

 Undersøgelse af muligheder og problemer ved brug af sælskræmmere  

 Indsats mod ulovlig regulering med brug af garn 

 Bedre registrering af sælskader i fiskeriet 

 Drøftelse af eventuel indførelse af jagttid på spættet sæl 

 En række ændringer af ”Bornholmerordningen”, så der bl.a. bliver muligt 

også at regulere gråsæler i nærheden af fritidsfiskeres garn. 

 Et pilotprojekt med betalte sæljægere på Bornholm 

 Initiativ til samarbejde om en regional forvaltning af gråsæler i Østersøen 

 Udarbejdelse af etiske retningslinjer for bæredygtig sælturisme samt 

informationsindsats om sæler. 

 Fortsat forskning i årsagerne til tilbagegang i det kystnære fiskeri 

 Fortsat forskning i årsagen til den svækkede torskebestand i Østersøen 

 Fortsat udvikling af sælsikre redskaber og understøttelse af 

erfaringsudveksling 

 Forskning i udvikling af bæredygtig sælturisme 
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Forvaltningsplanen er udarbejdet i samarbejde med sælarbejdsgruppen, som 

består af en række af de væsentligste interessenter i forhold til sæler og konflikter 

med sæler.  

 

Planen erstatter de eksisterende forvaltningsplan for sæl fra 2005 med senere 

tilføjelser. 

 

Høringssvar bedes modtaget senest den 6. marts 2020 pr. e-mail til 

mst@mst.dk med angivelse af j.nr. 2019-4203 i emnefeltet.  

 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til Ejgil E. Andersen pr. e-mail til 

mst@mst.dk eller eea@mst.dk med angivelse af j.nr. 2019-4203 i emnefeltet.  

 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig 

opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse1.  

 

Høringsmaterialet er tilgængeligt på Høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk .  

 

Med venlig hilsen 

 

Ejgil E Andersen 

eea@mst.dk 

 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være behov for at videresende disse 
til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive 
videresendt til anden myndighed med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. 
Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af høringen, og 
som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen. Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 
1. juni 2020, hvorefter de journaliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år. Den, der indsender 
personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække 
samtykke til behandling tilbage. I så fald er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og 
Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) er Kasia Torian (tlf. 93 59 70 11, e-mail DPO@mfvm.dk). 
Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes til DPO’en. Det er muligt at klage til Datatilsynet over Miljø- og 
Fødevareministeriets behandling af personoplysninger. 
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