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Jeg forsker i sælernes biologi og hvordan de påvirkes af menneskelige aktiviteter Når vi skal få ny 
viden om sælerne, tæller vi dem f.eks. fra fly eller drone. Det er den måde vi finder ud af hvor 
mange der er, hvor de ligger på land og hvordan de påvirkes af forstyrrelser fra både og gående. 
Vi fanger også sælerne for at tage prøver til genetik og sundhed og sætter forskellige elektroniske 
instrumenter på dem. Instrumenterne kan enten sende sælens position via satellit, måle hvor dybt 
de dykker og hvor de fanger deres føde eller optage hvad de siger og om der er skibe eller andre 
støjkilder i nærheden. 
 
I Danmark findes der to sælarter, spættet sæl og gråsæl. Spættet sæl er den mest almindelige, 
men sådan har det ikke altid været. Når man ser i køkkenmøddinger der er flere hundrede år gam-
le er det mest gråsæler der levede dengang. Gråsælen har været helt udryddet i Danmark, men i 
de sidste ca. 20 år er der kommet flere på besøg og i 2019 talte vi 1300 gråsæler på danske loka-
liteter og der fødes nu ca. 10 gråsælunger om året i Danmark. 
Bestanden af hverken gråsæler eller spættede sæler er vokset i 
de sidste fem år, så måske er vi nået til det antal der kan leve i 
de danske farvande? Vi ved ikke hvad der begrænser antallet af 
sæler, men vi ved at mange fiskebestande har det dårligt, at vi 
har alt for meget iltsvind og at sælerne ofte forstyrres på deres 
liggepladser. I de senere år er der også givet flere tilladelser til 
at fiskerne kan få lov til at skyde sæler der er for tæt på deres 
fiskeredskaber. Så det er i høj grad mennesker, der i de sidste 
århundreder, og stadig, på den ene eller anden måde styrer, 
hvor mange sæler der lever i Danmark. 
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