
Sæler i Danmark  16.000 spættede sæler og ca. 500 gråsæler (år 2011)

Sælen som ressource,
- slut 1800tallet

I slutningen af 1800-tallet begyndte sælernes levevis at 
kollidere med menneskets. Jagten på sæler blev mindre 
attraktiv fordi mineralsk olie blev tilgængelig og billigere 
end animalsk, og samtidigt ændredes det danske fiskeri 
fra at være overvejende et bierhverv til at blive et hoved-
erhverv. 

Sælen blev nu betragtet som en direkte skadevolder på 
redskaber samt opfattet som en konkurrent i det hele ta-
get. Yderligere kan det begyndende fravær af jagt have 
betydet voksende bestande, hvilket har været et forstær-
kende element. 

I 1889 skærpedes bekæmpelsen af ”en af Fiskernes vær-
ste Fjender”,  og der blev indført præmiering for hver en-
kelt nedlagt sæl. Begrebet ”jagt” blev erstattet af ordet 
”bekæmpelse”,

Sælen som helligt dyr
- slut 1900-tallet - idag

Forskellen på spættede sæler og gråsæler ses nemmest, 
når  dyrene er i profil. Desuden er den spættede sæls kind-
tænder tre-takkede, mens gråsælernes er kegleformede 

Hirakiet i dyreverdenen
Popularitet Eksempler på  

arter

Hellige dyr Havpattedyr 
i dag også sæler

Kæledyr Hunde, katte

Hobbydyr Heste, brugshunde

Husdyr Den enlige ko på 
husmandsstedet

Produk- 
tionsdyr

Slagterisvin, 
høns og mink

Skadedyr Rotter, muldvarpe,
tidligere også sæler

Sælerne er et af de dyr, der hurtigst har taget springet fra 
skadedyr til helligt dyr. Årsagen skal måske findes i den 
øgede naturbevisthed i sidste halvdel af forrige århund-
rede, kombineret med at sælbestanden i midten af halv-
fjerdserne var i en meget ringe forfatning både hvad an-
går bestandsstørrelse og sundhed. Det skræmmende og 
alarmerende billede af en forladt sælunge eller en sæl 
med et stort sår på bugen var med til at starte den store 
opmærksomhed omkring vore haves tilstand. 

Således blev der i forbindelse med Fiskeri- og Søfarts-
museet i Esbjerg  i 1976 bygget et ”Sælarium”, hvor man 
modtog efterladte sælunger til opfodring og senere gen-
udsætning. Samtidigt påbegyndtes tællinger fra fly, men 
da det i slutningen af århundredet viste sig, at bestanden 
af sæler i naturen steg, blev arbejdet med opdræt og gen-
udsætning af sæler indstillet. 

Spættet sæl

Gråsæl

Tidligere var sæler-
ne et velkomment 
supplement til kyst-
befolkningens dag-
lige underhold. Af 
spækket udvandt 
man tran til belys-
ning, til smøring og 
imprægnering af 
støvler, søtøj og sejl 
eller til anvendelse i bl.a. maling. Kødet blev spist - leve-
ren var en delikatesse - og skindet blev flæsket af, tørret 
og afsat til byernes buntmagere eller forarbejdet lokalt.

En beretning fra Anholt fra omkring år 1800 fortæller at jagten på grå-
sæler var organiseret og foregik efter bæredygtige principper. I slut-
ningen af december samledes gråsælerne på nordstranden af øen 
for at yngle. For ikke at forstyrre sælerne i selve kælvningsperioden, 
blev der indført adgangsforbud på stranden. Ved kyndelmisse sneg 
tre gårdmænd og fogeden sig ned til kysten. På afstand udvalgte de 
sig de sælunger, der nu var så gamle, at de havde et tilfredsstillende 
spæklag og en ungepels, der netop var begyndt at fælde. Forsigtigt 
krøb en af mændene ind i flokken af sovende unger, og dræbte den 
udvalgte sælunge ved hjælp af en kølle med et langt jernspiger slået 
igennem den tykke ende. Når ungen var dræbt, blev den forsigtigt 
uden at forstyrre de øvrige sæler slæbt op i klitterne til de ventende 
mænd. 

Herefter kunne næste mand kravle ind i flokken og dræbe den sæl, 
som han havde udset sig. Ved at dræbe de største og næsten fra-
vænnede unger hver 4. eller 5. dag i hele februar, ”høstede” man så-
ledes 40 til 50 unger hver vinter. Det var kun ungerne man slagtede. 
Hanner lykkedes det kun sjældent at dræbe, og kun når de gik på 
land i den efterfølgende parringsperiode, og hunner var fredhellige 
”da en Anholter agter dem ligesaa fordelagtig for sig, som en malkeko 
om Aaret”. 

Sælen som skadedyr 
Skydepræmiering 1889 - 1927

Siden fredningerne i slutningen af 1970erne 
er bestanden af sæler i Danmark vokset med 
4,5% om året i gennemsnit. Dette giver en for-
doblingstid på ca. 15 år

Talte sæler i danske farvande siden 1976. De to 
markante nedgange i væksten skyldes epidemier 
med stor dødelighed.
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Spættede sæler

Gråsæler

Begge arter

I alt ca. 30 
pladser 
i Vadehavet
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