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Dnr 401-5105-07 Nv 
 
Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av remisshandlingarna 
anföra följande. 
 
Jägareförbundet ställer sig i huvudsak positiv till det remitterade förslaget 
till förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak. De delar där 
Jägareförbundet har en annan åsikt redovisas nedan. 
 
 
Visioner och mål. 
 
I visionen saknar Jägareförbundet värdet av att sälen accepteras av 
lokalbefolkningen, något som erfarenheter har visat är av stor betydelse vid 
all förvaltning av stora rovdjur. Förbundet föreslår därför ett tillägg till 
visionen enligt följande ”En god förvaltning med hjälp av en väl avvägd 
jakt och skyddsjakt har bidragit till att sälen är accepterad som ett naturligt 
inslag i faunan längs våra kuster.”  
I förvaltningsplanen saknas vidare tydliga och mätbara mål för 
förvaltningen samt vilka medel som ska användas i förvaltningen av 
knubbsäl.  
 
 
 
Områden med jaktförbud. 

  



 

 
Knubbsälen har vari fridlyst sedan 1967 och endast begränsad skyddsjakt 
har medgivits. När jakt på knubbsäl införs är det enligt Jägareförbundets 
uppfattning viktigt att det anges i förvaltningsplanen att berörda 
länsstyrelser regelbundet genomför en översyn av befintliga 
skyddsområden. Dagens sälstam medger att jakt kan ske i ett flertal av 
dessa. Denna översyn bör göras i samråd med Jägareförbundet. Framför allt 
är detta viktigt i områden där man idag har en svår skadesituation och brist 
på goda jaktplatser. 
 
 
Jakt, jaktmetoder och jaktmedel. 
 
Jägareförbundet ser det som positivt att vi idag är i en situation där 
utvecklingen i sälpopulationen har medfört att det inte längre finns några 
internationella hinder för jakt efter säl. Jägareförbundet förutsätter därför 
också att Naturvårdsverket inom kort kommer att föreslå regeringen att 
tillåta jakt efter knubbsäl. 
 
Det Jägareförbundet anfört i sitt yttrande över förslaget till förvaltningsplan 
för gråsäl avseende jakt bör även kunna gälla för knubbsäl. Detta gäller 
även i tillämpliga delar i avsnitten Kunskapsbehov, Övervakning av 
beståndsutveckling, hälsotillstånd samt eventuella epizootier och 
Ansvarsfördelning. 
 
Svenska Jägareförbundet 
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