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Temamøde om sælproblemerne for fiskeriet 

 

 

Baggrund 

Miljø- og Fødevareudvalget besluttede den 12. december 2018, at der skal 

gennemføres et temamøde om sælproblemer for fiskeriet. Temamødet afhol-

des onsdag den 23. januar 2019, kl. 13 – 14 på Christiansborg i værelse S-

092.  

 

Problemstilling 

Fiskeriet er udfordret af, at torskebestanden påvirkes væsentligt af et sti-

gende antal af sæler, som volder skade på og overfører leverorm til torsken, i 

danske farvande særlig i Østersøsområdet omkring Bornholm. Fra erhvervet 

lyder det, at torskefiskeriet er ved at være så presset, at det bornholmske fi-

skeri lukker, hvis ikke der ikke sættes ind overfor problemstillingen. 

 

Forskning viser, at torsk er gråsælernes fødekilde nummer 1. En gråsæl spi-

ser ca. 3,8 kg. torsk om dagen. Det løber op i 1.370 kg. torsk pr. sæl om året. 

Overførslen af parasitter – leverorm – fra sælerne til torsken er også en del af 

forklaringen på, hvorfor torsken i den østlige Østersø er blevet meget mager 

over de senere år og desuden vokser langsomt1. 

 

Program 

 

13.00 - 13.05 Velkomst  

v. formand for Miljø- og Fødevareudvalget Pia Adelsteen 

(DF) 

 

13.05 – 13.20 Sælens påvirkning af torskebestanden, særlig i Øster-

søen  

 Gråsælers fødevalg og status på leverorm i Østersøtorsken 

v. Lone Klindt-Larsen og Jane Behrens, DTU Aqua 

 

13.20 – 13.30 Erhvervets påvirkning af torskebestandens udvikling  

v. Thomas Thomsen, formand for Bornholms og Christiansøs 

Fiskeriforening  

 

13.30 – 13.40 Reguleringsmuligheder nationalt og på EU-plan 

Eva Kjer Hansen, fiskeri- og ligestillingsminister 

                                                      
1 The potential direct and indirect effects of grey seal on Baltic cod, Behrens, J., Andersen et al. 

DTU Aqua, 2018 og “Sælerne mæsker sig i torsk og spreder sygdomme til fiskene” bragt på Fi-

skeriTidende.dk den 7. december 2018. 

10. januar 2019 
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13.40 – 13.55 Spørgsmål og debat 

 

13.55 – 14.00    Afrunding  

v. formanden 

 

 

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) og Foreningen for Skån-

somt Kystfiskeri (FSK) inviteres til temamødet uden at deltage med oplæg.  

 


