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Svenska Jägareförbundet får med anledning av rubricerad remiss anföra följande. 
Jägareförbundet känner ett stort engagemang i sälfrågan och förbundet vill gärna bidra till att 
förvaltningen av dessa rovdjur sker på bästa sätt. Tillsammans med bland annat Jägarnas Cen-
tralorganisation i Finland har förbundet deltagit i ett projekt genom Kvarkenrådet under de 
senaste åren och där lagt mycket resurser på att samla befintlig kunskap samt att försöka 
utveckla sälförvaltningsfrågan. Förbundet har bland annat tagit fram ett utbildningsmaterial 
för säljägare som nu är under omarbetning. Säljägare har utbildats i alla län där jakt nu får 
bedri-vas. Tillsammans med Finland och Norge har ett nystartat projektet startats, finansierat 
av bland annat EU, där fokus mer är på förädling av sälprodukter. 
När det gäller jakten på säl är den mycket väderberoende av förklarliga skäl. Traditionellt har 
man i vårt land mest jagat säl på vårisarna vilket inte var möjligt under fjolårets jakt i någon 
större omfattning, förutom i Norrbotten. Isarna hade helt enkelt smält bort till stor del innan 
jakten fick påbörjas. Säljakten räknas som en ”ny” jakt eftersom det är få av de gamla erfarna 
säljägarna som idag ger sig ut för att jaga. Med fler utbildade jägare som skaffar sig 
erfarenhet, kommer jaktresultaten att bli bättre. Förhoppningsvis kommer man också att bli 
effektiva-re vid jakt i öppet vatten. Risken är dock att vi kommer att släppa upp sälstammarna 
i sådana numerär att det i framtiden blir omöjligt att balansera stammarna med konventionell 
jakt.  
Från flera fiskare framhålls att redan nu kan en förändring ses hos sälarna där de har fått ett 
mera skyggt beteende. Ett tydligt sådant exempel är från Holmsund i Västerbotten där man 
bedrev en intensiv jakt de första två åren jakten var tillåten. Förra sommarens fiske i detta 
område var det bästa på många år, därför att fiskeredskapen i stor utsträckning klarat sig från 
sälangrepp. 

Förslag till förbättringar: 

1. Jaktplatser 
För ett lyckat jaktresultat är det självklart en förutsättning att ha tillgång till bra jaktplatser. 
Det finns idag ett stort antal områden där sälen inte får jagas. Det var just på dessa platser man 
förr sköt säl, framförallt i områden utan is. Detta bör omgående ses över av Länsstyrelserna i 
samråd med berörda organisationer. Reservat och jaktbegränsningar kan ha varit befo-gade 
när sälen var hårt pressad av framförallt miljögifter. Om inte de behoven finns idag ska 
begränsningar tas bort. För en trovärdig skyddspolitik måste även beslut kunna ändras när 
situationen förändrats.  
2. Material och metoder 
Det har i flera sammanhang diskuterats lämpligheten att jaga säl från båt. Det finns flera 
aspekter på den frågan. Att sitta i en båt vid skottillfället gör att man snabbt är på plats och 
landningen kan därmed underlättas. Det går dock inte att komma ifrån att det är mycket svårt 
att skjuta med precision från båt i rörelse. Avståndet blir av mycket stor betydelse. Förbundet 
föreslår att yrkesfiskare med tillstånd att jaga får möjlighet att jaga från båt i direkt anslutning 
till fiskeredskapen. Det kan sedan utvärderas redan om ett år tillsammans med andra delar i 
jakten. 
En viktig och önskvärd förändring vore att medhjälpare utan vapen kan få sitta i båt med 
motorn igång när jakt sker från land. Detta skulle säkerställa att man snabbt kan vara på plats 
för att landa den skjutna sälen innan den sjunker. Utgångspunkten är att ta tillvara djuret och 
en förändring som denna skulle påtagligt minska risken för att förlora skjutna djur. 



Ur precisions- och säkerhetssynpunkt vore det önskvärt med en justering vad gäller tillåten 
ammunition för säljakt. Ett samarbete är inlett inom ovan nämnt projekt där det kommer att 
ske jämförelser mellan länderna och även provskjutningar. Förbundet kommer att hålla Na-
turvårdsverket informerat om de resultat som framkommer. 
3. Områdesindelning 
Jägareförbundet anser att Länsstyrelserna bör överväga att slopa nuvarande indelning och 
istället se hela län som ett tilldelningsområde. Förbundet har idag svårt att se några negativa 
konsekvenser av en sådan förändring, men det skulle ge en förenklad administration och rap-
portering.  
Jakten måste få pågå där sälarna uppehåller sig och där de ställer till skador. Det har funnits 
en oförståelig motvilja mot att utöka jakten söderut, där skadorna ökar kraftigt.  
4. Tilldelning  
I den antagna förvaltningsplanen var målsättningen att skjuta 180 djur årligen. En nivå som 
långt ifrån nåtts. Det antalet grundade sig på att man bedömde sälstammen till ca 10 000 djur. 
Antalet räknade sälar 2003 var 15 950 sälar vilket sannolikt innebär en sälpopulation på åt-
minstone 20 000 djur. Inför denna jaktsäsong kan man därför öka tilldelningen och fördela de 
djuren längre söderut. 
5. Jakttider. 
De jakttider som tillämpades 2003 är väl anpassade till sälens biologi och i paritet med hur 
jakttider sätts för annat vilt. Finland har jagat under en längre period och när vi nu tillämpar 
samma jakttid i båda länderna, är det både naturligt och självklart att bibehålla denna samord-
ning. Tidigare och pågående sälforskning visar dessutom att det är delvis samma sälar som 
uppträder i båda länderna. 
Svenska Jägareförbundet ställer gärna upp i fördjupade diskussion rörande frågor om säl och 
säljakt om Naturvårdsverket önskar detta. 
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