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Yttrande över ”Skrivelse inför Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl
och knubbsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare”.

Svenska Jägareförbundet (”förbundet”) har följande synpunkter på remitterat förslag;
1. Skador och övrig påverkan orsakad av säl
Förbundet överlåter denna fråga till fiskets och vattenbrukets företrädare samt aktuell
forskning (bland annat SLU´s provfisken).
2. Jakttider samt områden för inventering
Förbundet tillstyrker de föreslagna jakttiderna vid licensjakt på gråsäl samt vid skyddsjakt på
vikare.
När det gäller jakttiden vid licensjakt på knubbsäl föreslår förbundet en utökad fredningstid
för att harmonisera med de principer som gäller jakttider för gråsäl och vikare. Förbundet
föreslår därför följande jakttid: den 20 april till och med den 30 april 2022 och den 1 augusti
2022 till och med den 30 april 2023.
Under fredningstid bör det medges rätt till skyddsjakt efter särskild ansökan.
3. Antal sälar som får fällas i respektive geografiskt område
Antalet gråsälar under licensjakt samt område för detta
Förbundet tillstyrker föreslagen tilldelning samt jaktområde. Förbundet ser inte något hinder
mot att licensjakt på gråsäl framgent även tillåts inom Hallands och Västra Götalands län.
Antal knubbsälar under licensjakt samt område för detta
Förbundet tillstyrker föreslagen tilldelning samt den föreslagna uppdelningen av jaktområdet.
Förbundets uppfattning är att den minskade avskjutningen av k nubbsäl i framför allt Västra
Götalands län till stor del hänger samman med utökade områden med begränsningar i
möjligheten att bedriva säljakt (Natura 2000 områden, områden där endast personer med
Svenska Jägareförbundet
Öster Malma │ SE-611 91 Nyköping
Växel 0771-830 300
www.jagareforbundet.se

2

yrkesfiskarlicens får bedriva jakt mm). Det är oklart vad Naturvårdsverket frågar efter
angående ”maxantalet knubbsälar i respektive län”, avses populationsstorlek eller tilldelning?
Antal vikare som föreslås få fällas under skyddsjakt samt område för detta
Förbundet tillstyrker föreslagen tilldelning samt det föreslagna jaktområdet.
4. Villkor för skyddsjakt på vikare
Förbundet tillstyrker föreslagna villkor för skyddsjakt på vikare.
5. Annan lämplig lösning
Förbundet överlåter denna fråga till fiskets och vattenbrukets företrädare samt aktuell
forskning.
6. Rutiner för och omfattning av bärgning och provtagning
Förbundet ser inget behov av uppdatering av nuvarande regler runt bärgning och
provtagning.
7. Återrapportering och utvärdering av skyddsjakten på vikare och knubbsäl
Förbundet anser att nuvarande återrapporteringssystem fungerar tillfredställande. Enligt
förbundets mening är den främsta anledningen till de omfattande skador som sälar orsakar
fisket överstora sälpopulationer. De stora och ökande arealerna med begränsningar av eller
förbud mot säljakt torde i det läget utgöra det främsta hindret mot att med jakt minska den
negativa effekten från säl på såväl olika fiskbestånd som på fisket.
8. Uppföljning av effekterna av licensjakt
Förbundet ser det som ett stort problem att dagens förvaltning av vå ra sälstammar saknar
tydliga och relevanta mål för förvaltningen. Våra sälpopulationer har varit kraftigt hotade
men där lyckades vi vända på utvecklingen i en för sälen positiv riktning. Nu har vi i stället
en situation där det största hotet mot sälen är sälen själv på grund av födobrist. De mål som
idag finns i förvaltningsplanerna för gråsäl och knubbsäl anger att ” arterna ska ha en
gynnsam bevarandestatus samt att deras påverkan på mänskliga intressen ska vara neutral
eller positiv” en vacker tanke, men detta tillsammans med att jakten inte får bedrivas i sådan
omfattning att sälpopulationerna minskar innebär att målen aldrig kommer att kunna nås.
Enligt förbundet måste därför allmängiltiga viltförvaltningsprinciper även börja tillämpas vid
förvaltningen av våra sälpopulationer för sälens, fiskbeståndens och fiskets bästa.
9. Övrigt
Förbundet delar, med ett undantag, Naturvårdsverket uppfattning att de nämnda villkoren kan
vara oförändrade. Undantaget gäller de olika typer av områden som av olika skäl är belagda
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med förbud eller inskränkningar i möjligheten att bedriva jakt på säl. Förbundet är medveten
om att huvuddelen av dessa förbudsområden är fastställda av berörda länsstyrelser och att
Naturvårdsverket torde ha svårt att med ett beslut ändra på dessa regelverk . I och med att
dessa områden utgör hinder vid en lokal decimering av sälstammen anser förbundet att denna
problematik borde lyftas med de berörda länsstyrelserna.
Förbundet uppmanar därför Naturvårdsverket att ta initiativ till en formaliserad dialog och
samverkan med berörda Länsstyrelser samt intressenter om de olika formerna av skydd för
sälar. Naturvårdsverket vill i sin ”Strategi för svensk viltförvaltning” arbeta adaptivt och
proaktivt. Detta skulle vara ett utmärkt arbetsområde för ett sådant angreppssätt och initiativ.
Även om Naturvårdsverket inte har beslutsrätten för alla former av skydd skull e en
vägledning till Länsstyrelserna effektivt kunna samordna arbetet med att ta fram moderna
och relevanta skydd där det eventuellt kan behövas.
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