
November, december, januar og februar
Sælerne er ikke så fast knyttet til stenrevet  

i vinterhalvåret. Men chancen for at se sæler  
er størst, når vinden er svag, fjorden isfri  

og solen skinner.

Marts og april
Flere og flere sæler opholder sig på stenrevet. 
Især når forårssolen kommer frem, ligger de  
og slikker sol imellem jagterne på fisk. 

Maj, juni og juli.
I maj kan man se de allerførste unger, men de fleste 

bliver født i juni. Ungerne er meget knyttet til stenrevet 
i de første 3 - 4 uger af deres levetid. De voksne sæler 

svømmer ud for at jage, og ungerne bliver ladt tilbage.  
Ungen kan godt svømme, men venter helst på sin mor, der  

hvor hun forlod den. Mødrene kommer tilbage for at give die til  
deres unger flere gange i døgnet.

August, september og oktober
I denne periode ses allerflest  

sæler på stenene.  
Årets unger holder stadig til i kolonien.  

Hanner opsøger hunner for at parre sig.  
Og de voksne sæler fælder pels og  

tilbringer derfor mere tid på  
stenrevet.

Tag hensyn - hold afstand

Oplev sælerne ved Avnø

Året rundt med sælerne

Få øje på dem
Sælerne i Avnø Fjord holder til på et stenrev,  
der strækker sig fra Avnø Røn ind i fjorden.  
Revet ligger midt i mellem Avnø og Knuds- 
hoved Odde. Sælerne kan være svære at  
skelne fra stenene, men hoved eller hale  
stikker typisk op fra stenens buede form.

• Se dem fra tårnet 
- kig i den store kikkert på balkonen

• Se dem fra kysten 
- tag en god kikkert eller et teleskop med til kysten

• Se dem fra vandet 
- sejl i sejlrenden eller tættere på Avnø. 

 BEMÆRK fredningsreglerne 

Gode råd:
• Sejl aldrig tættere på stenrevet  
 end sejlrenden.

• Hold mindst 300 meters afstand til sæler 
 der hviler på sten eller strand.

• Sejl aldrig igennem kolonien 

Gode råd:
• Hvis du får øje på en sælunge på kysten af Avnø,  
 så gå ikke tættere på.

• Hold mindst 300 meters afstand.

• Giv Avnø Naturcenter besked om hvor og hvornår 
 du har set sælungen. Skriv i logbogen,  
 send en mail (kah@nst.dk) eller læg en besked  
 på telefonsvareren (55 36 63 46).

En hvilende sæl på en sten i Avnø Fjord
På stenrevet midt i Avnø Fjord har sælerne fundet et hvilested, som  
de hurtigt kan flygte fra hvis de føler sig truet. På land/sten er sælen  
sårbar, fordi den ikke kan bevæge sig særlig hurtigt. I vand er den  
hurtig og adræt. Derfor vil sælen forlade sit hvilested og gå i vandet,  
hvis den føler sig truet. I vandet er den mere selvsikker og kan finde  
på at svømme tæt på dig.  
Men tag ikke fejl; du forstyrrede allerede sælen, da den valgte at 
forlade sit hvilested på stenen.

En enlig sælunge på kysten af Avnø
En gang imellem efterlader moderen sin unge på kysten af Avnø. Den 
er ikke forladt, men venter på at hun kommer tilbage for at give mælk. 
Ungen viser ikke altid frygt overfor mennesker, der kommer tæt på, og 
søger ikke ud i vandet. Men hvis du opholder dig tæt på en sælunge, tør 
moderen ikke at komme ind til ungen for at give den mælk. 

Billedet herunder viser udsigten fra Avnø, hvor stenrevet er skjult af højvande, og kun sælernes silhuet stikker op.Billedet herunder viser udsigten fra Avnø, hvor stenrevet er skjult af højvande, og kun sælernes silhuet stikker op.
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