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Baggrund 

Gråsæler i Danmark 

Gråsælen er opført på bilag II og V under EU's Habitatdirektiv. Dette indebæ-
rer, at kerneområder af deres habitat skal udlægges som beskyttede områder 
for arten under Natura 2000-netværket, samt at evt. udnyttelse og jagt sker 
uden at det forhindrer overlevelse på sigt eller opnåelsen af ’gunstig beva-
ringsstatus’. 12 Natura 2000 områder er udlagt til beskyttelse af gråsæler, her-
under Ertholmene (Fig. 1). Gunstig bevaringsstatus indebærer, at der er eg-
nede habitater til en art i tilstrækkeligt omfang og kvalitet, samt at en art har 
tilstrækkelig bestandsstørrelse og udbredelse til at sikre dens overlevelse på 
længere sigt. I Danmark er gråsælen vurderet til at være i ugunstig bevarings-
status, dels på grund af det lave antal arten forekommer i, dels på grund af 
den meget lave yngleaktivitet i Danmark (Fredshavn m.fl. 2014). Arter på Ha-
bitatdirektivets bilag II skal ligeledes vurderes under EU's Havstrategidirek-
tiv (MSFD). I det danske østersøområde varetages denne vurdering af HEL-
COM, gennem denne organisations indikatorer for ’god miljøtilstand’. Her 
indgår indikatorer for gråsælens udbredelse og populationsstørrelse (HEL-
COM 2018a, b), herunder udbredelse til alle tilgængelige hvilepladser. Grå-
sælen er hvad angår udbredelse vurderet i ’god miljøtilstand’ i den indre 
Østersø (øst for Bornholm), mens den ikke opnår god miljøtilstand i den syd-
vestlige Østersø og de øvrige indre danske farvande. I forhold til populati-
onsstørrelse vurderes den samlede østersøpopulation at være i god miljøtil-
stand. Gråsælen har været fredet i Danmark siden 1967. 

Gråsælerne i den danske del af Østersøen hører til en samlet østersøbestand. 
Efter at have været udryddet som ynglende art i Danmark i første halvdel af det 
20. århundrede, er gråsælen atter begyndt at yngle nogle få steder i landet i me-
get begrænset antal (Galatius m.fl. 2019). Siden udryddelsen har der været spo-
radisk forekomst af gråsæler i meget lille antal ved Læsø, Anholt og Rødsand. 
Først i 2005 er der under det nationale overvågningsprogram NOVANA regi-
streret større grupper med over 20 individer på hvilepladserne Rødsand og 
Borfeld ved Læsø i de indre danske farvande. Forekomsterne er sidenhen vok-
set, og grupper på over 20 gråsæler forekommer i de indre farvande i dag på 
Borfeld, Sønder Rønner (begge ved Læsø), Totten på Anholt, Bosserne ved 
Samsø og Rødsand ved Falster. Langt de største samlinger af gråsæler på en 
hvileplads i Danmark forekommer ved Ertholmene ved Christiansø. 

Størstedelen af de gråsæler, der forekommer i danske farvande er ”besø-
gende” i den forstand, at de ikke yngler i Danmark. Den første gråsælunge i 
Danmark efter genindvandringen blev registreret på Rødsand i 2003. Herefter 
er der stort set hvert år registreret enkelte unger her (op til 10 unger). I de 
senere år er der også registreret en eller to unger på Borfeld ved Læsø, på 
Anholt, på Bosserne ved Samsø og ved Rømø i Vadehavet. Antallet af regi-
strerede unger i danske farvande er foreløbigt toppet med 15 unger på 5 loka-
liteter (heraf 10 på Rødsand) i marts 2017. I 2018 og 2019 er der kun optalt 
henholdsvis 5 og 7 unger i Danmark under de årlige flytællinger i ynglesæso-
nen under NOVANA og MSFD overvågningen. Gråsæler har vist sig at være 
meget stedfaste i deres valg af yngleplads, og ofte yngler de samme sted, som 
de blev født (Pomeroy m.fl. 2001). Hvis den danske ynglebestand skal bevares 
og udbygges er det således vigtigt at beskytte de dyr, der yngler og fødes på 
danske hvilepladser. 
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Gråsæler ved Ertholmene 

Ertholmene er historisk beskrevet som en vigtig lokalitet for gråsæl indtil de 
blev udryddet af jagt. I nyere tid har lokaliteten udviklet sig til langt den stør-
ste hvileplads for gråsæl i Danmark. Her blev den første gråsæl observeret i 
2001, og frem til 2007 blev der kun registreret enkelte individer. Herefter er 
forekomsten steget markant, med 8 sæler i 2008, 80 i 2010 og 250 i 2011. Siden 
har antallet af sæler på skærene ved Ertholmene stabiliseret sig, og ved optæl-
lingerne i fældesæsonen i maj-juni har de seneste 5 år (2014-2018) varieret mel-
lem 261 og 734 sæler. Dette svarer til at mellem 63% og 87% af forekomsten af 
gråsæler i de indre danske farvande findes ved Ertholmene i gråsælernes fæl-
desæson (Galatius m.fl. 2019 og DCE, upublicerede data). Figur 1 viser optæl-
linger i den danske del af Østersøen i forbindelse med gråsælernes fældesæ-
son i maj-juni. 

Det er uvist i hvilket omfang de gråsæler, der yngler i Danmark opholder sig 
på Ertholmene. Fra overvågningen i gråsælernes yngleperiode begyndte i 
2012 på Ertholmene og til i dag, er der endnu ikke observeret nyfødte gråsæler 
her. En gennemgang af historiske kilder om sælforekomster i Danmark har 
kun afsløret ynglende gråsæler i området omkring Bornholm i forbindelse 
med isvintrene i 1940erne, hvor et par sæler ynglede på isen ved Bornholm 
(Søndergaard m.fl. 1976). DCE vurderer, at de skær, sælerne benytter som 
hvilepladser ved Ertholmene, er så udsatte for overskylning i forbindelse med 
hårdt vejr, at de er uegnede som yngleplads for gråsæler, da ungerne i deres 
første leveuger har en særlig ungepels (lanugopels), der gør, at ungerne let vil 
fryse ihjel, hvis de bliver våde og ikke hurtigt kan tørre igen.  

 

Natura 2000 områder og hvilepladser for gråsæler i Danmark. 
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Regulering af gråsæler ved Ertholmene 
Enhver regulering af gråsæler bør ses i det perspektiv at den gruppe gråsæler, 
der yngler i Danmark er meget lille og sårbar. Forudsat at de ynglede sæler 
udelukkende består af en fast lille gruppe, der langsomt vil vokse i fremtiden, 
kan gråsæler, som ikke yngler i Danmark eller ikke er afkom af de gråsæler, 
der yngler i Danmark, principielt skydes eller bortskræmmes, uden at det vil 
påvirke den danske ynglebestand. Det er dog sandsynligt, at den gruppe af 
gråsæler, der yngler i Danmark, i nogen grad også benytter skærene ved Ert-
holmene. De få gråsæler, der yngler i Danmark, har et ukendt bevægelses-
mønster. Vi ved fra satellitmærkninger af gråsæler ved både Rødsand (vest 
for Gedser) og Falsterbo (sydvestlige Skåne), at de jævnligt svømmer forbi 
eller benytter Ertholmene (Dietz m.fl. 2003, McConnell m.fl. 2012, Dietz m.fl. 
2015). Således vil de gråsæler, der yngler i Danmark, eller unger af disse, med 
stor sandsynlighed befinde sig omkring Bornholm og ved Ertholmene på 
visse tider af året. Der kan således som udgangspunkt ikke skydes gråsæler 
uden at dette potentielt forværrer den i forvejen ugunstige danske bevarings-
status for arten ligesom det muligvis vil påvirke antallet af sæler i vores na-
bolande, specielt i Tyskland og Polen, hvor der findes mindre grupper af grå-
sæler, der er ved at etablere sig.  

Blandt både spættede sæler og gråsæler er der set tendenser til, at de samme 
dyr igen og igen besøger fiskeudstyr (Lehtonen og Suuronen 2010, Königson 
2011, Königson m.fl. 2013, Lehtonen m.fl. 2013). Hvis målet med reguleringen 
er beskyttelse af garnfiskeri vil det således med stor sandsynlighed være mest 
effektivt at regulere de specifikke individer, der faktisk plyndrer fiskeudstyr.  

Bortskræmning af gråsælerne ved Ertholmene 

Metoder 

Sælerne vil kunne skræmmes væk fra liggepladserne ved f.eks. jævnlige be-
søg med båd og/eller skræmmeskud så sælerne går i vandet. I vandet vil de 
kunne skræmmes væk med kraftige lyde. Bortskræmning med lyd under 
vand bruges til at skræmme gråsæler væk fra havbrug i f.eks. Skotland. Ræk-
kevidden af bortskræmningen er ukendt, men formentlig nogle få kilometer. 

Figur 1. Antal talte gråsæler på 

land i den danske del af Øster-

søen i perioden 2002-2019 – op-

gjort ud fra tællinger fra fly på hvi-

lepladserne i fældeperioden fra 

slutningen af maj til starten af juni 

(tal angiver faktiske tællinger, da 

man ikke kender andelen af sæler 

i vandet). For Christiansø (Erthol-

mene) er tællingerne for perioden 

2002-2010 foretaget med tele-

skop fra land, mens de fra 2011 

og frem er foretaget fra fly. 
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Således kan sælerne muligvis skræmmes væk fra området omkring hvileplad-
sen, men ikke fra det omkringliggende farvand uden en meget omfangsrig 
støjindsats under vandet f.eks. ved brug af såkaldte sælskræmmere. Sæler har 
ligesom de fleste andre dyr en tendens til at vænne sig til lyde (habituere), så 
om effekten med tiden vil aftage, og sælerne dermed igen vil benytte Erthol-
mene som hvileplads, er uvist. Det skal også bemærkes, at disse høje lyde har 
en endnu kraftigere effekt på marsvin, hvor der er målt bortskræmning ud til 
7,5 km fra lydkilden. Marsvinetætheden i området er meget lav, men til gen-
gæld er østersøpopulationen af marsvin (som forekommer i området omkring 
Ertholmene) vurderet som kritisk truet med kun få hundrede individer til-
bage (http://www.helcom.fi/Red%20List%20Species%20Informa-
tion%20Sheet/HELCOM%20Red%20List%20Phocoena%20phocoena.pdf). 
Effekten på marsvin bør derfor undersøges nærmere inden denne metode ta-
ges i brug. 

Konsekvenser af bortskræmning 

DCE er ikke bekendt med studier, der har undersøgt om gråsæler kan bort-
skræmmes fra deres liggepladser, og om det også betyder at de forlader far-
vandet omkring liggepladserne. Mærkningsstudier viser dog at gråsæler fo-
rekommer i større tæthed jo nærmere, der findes en hvileplads (Cronin m.fl. 
2016, McConnell m.fl. 1999, Thompson m.fl. 1991). Således vil bortskræmning 
af sæler fra Ertholmene med stor sandsynlighed føre til en reduktion af fore-
komsten af sæler i farvandet nord og øst for Bornholm. Selvom antallet af sæ-
ler på land ved Ertholmene reduceres eller fjernes helt er det sandsynligt at 
der stadig vil være en mindre, men betydelig forekomst af gråsæler i farvan-
det, da der er hvilepladser i nærområdet (f.eks. Utklippan i Blekinge, Må-
kläppen, Falsterbo, såvel som gråsæler fra andre områder på længere foura-
geringstogter. Gråsælerne bruger 7-17 % af deres tid på land gennem året 
(Dietz m.fl. 2015). Fraværet af en hvileplads for den enkelte sæl vil enten føre 
til et øget ressourceforbrug på transport mellem hvileplads og fødesøgnings-
områder, og/eller til en anden hvileplads. Gråsælerne bevæger sig over me-
get store områder og opholder sig ikke nødvendigvis i samme område i læn-
gere tid, samtidig behøver de kun at komme på land med dage eller ugers 
mellemrum.  

Effekt ift. beskyttelse af gråsæler 

Systematisk bortskræmning (og/eller regulering) på hvilepladser, er en væ-
sentlig kraftigere påvirkning end de typer af sporadiske forstyrrelser, der er 
lavet studier af f.eks. både, fly, menneskelig færden og silhuetter af potentielle 
rovdyr (Allen m.fl. 1984, da Silva & Terhune 1988, Suryan & Harvey 1999, 
Henry & Hammill 2001, Johnson & Acevedo-Guitierrez 2007, Andersen m.fl. 
2012 & 2014). Enkelte tilfælde af bortskræmning/regulering vil næppe have 
en længerevarende effekt på sælernes brug af hvilepladsen, men det vurderes, 
at gentagen bortskræmning/regulering vil have en særdeles kraftig indvirk-
ning på sælernes forekomst på den relevante hvileplads og at dette, afhængigt 
af intensiteten, vil føre til en lavere forekomst eller fuldstændig fjernelse af 
gråsæler. En kraftig reduktion eller fuldstændig fjernelse af hvilende gråsæler 
fra Ertholmene vil udgøre en negativ påvirkning af artens bevaringsstatus i 
såvel det lokale Natura 2000-område som i den danske marine baltiske region, 
da Ertholmene på nuværende tidspunkt repræsenterer langt den største hvi-
leplads i Danmark. 
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Hvis man ser på bevaringsstatus for hele den internationale bestand af gråsæ-
ler i Østersøen vil en regulering/bortskræmning af gråsæler, ved Ertholmene 
næppe påvirke populationsstørrelsen signifikant, og dermed heller ikke den 
samlede bevaringsstatus for hele Østersøpopulationen. Det er uvist i hvilken 
grad hvilepladsen ved Ertholmene fungerer som en trædesten for gråsælernes 
videre udbredelse i den sydlige og sydvestlige Østersø, det vil sige områder i 
Sverige, Polen, Tyskland og det øvrige Danmark, men givet den centrale pla-
cering vurderes Ertholmene at have en betydning for den videre udbredelse 
af arten til alle egnede områder, som er et mål i Havstrategidirektivet, såvel 
som Habitatdirektivet.  

Overvågning 

Hvis bortskræmning eller intensivering af reguleringen udføres, vil det være 
relevant at undersøge effekten af disse tiltag både ved optællinger på land og 
ved at følge et antal mærkede sæler i vandet. Dette vil give en viden om sæ-
lernes reaktion og ændrede bevægelsesmønstre, som vil kunne hjælpe til at 
udvikle den mest effektive forvaltning ifm. konflikter mellem fiskere og sæler. 

Turisme 

En anden ting der er værd at bemærke er, at bortskræmning og eller regule-
ring af sælerne sandsynligvis vil have en negativ indflydelse på sælturismen 
ved Ertholmene. På nuværende tidspunkt er det den eneste danske lokalitet, 
hvor man med stor sandsynlighed kan se gråsæler tæt på. Sælerne vil for-
mentlig blive mere sky og sværere at se, som det har været tilfældet, selv 
mange år efter at jagten på sæler blev forbudt i Danmark, og som det kendes 
fra Grønland.  

Konklusion 
Skærene omkring Ertholmene er den største hvileplads for gråsæler i Dan-
mark. Den danske bevaringsstatus for gråsæl er ugunstig og det vides ikke i 
hvilken grad de ynglende gråsæler fra Rødsand, Samsø, Anholt og Læsø op-
holder sig omkring Bornholm. Gentagen regulering/bortskræmning på Ert-
holmene vil højst sandsynligt betyde en kraftigt reduceret brug af denne hvi-
leplads. Dette vil have en direkte negativ effekt på artens bevaringsstatus og 
turisters naturoplevelser både i det lokale Natura 2000-område og nationalt. 
Dette vil påvirke udbredelsen omkring hvilepladsen negativt og muligvis 
også tempoet i reetablering af en bæredygtig dansk ynglebestand i resten af 
de indre danske farvande, hvis Ertholmene fungerer som trædesten mellem 
den centrale og vestlige del af Østersøen.   
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