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Rubricerade remiss har behandlats av Svenska Jägareförbundet och förbundet har 
följande kommentarer. 
 
Svenska Jägareförbundet anser att kommissionen genom förordningsförslaget
försöker tillskansa sig kompetens att lagstifta om djurskydd för vilda djur. 
Förbundet motsätter sig en sådan kompetensöverföring och anser att
subsidiaritetsprincipen ska gälla vid djurskydd för vilda djur. Förordningsförslaget
är anpassat till den storskaliga, kommersiella säljakt som bedrivs i Kanada. De 
åtgärder som krävs för att ett land ska beviljas ett undantag står inte i proportion till
den svenska säljaktens omfattning och den borde därför helt undantas.
Förordningsförslaget strider mot principer för svensk viltförvaltning och
Konventionen om biologisk mångfald eftersom det inte reglerar jakten på säl utan 
endast försvårar nyttjandet av säl. 
 
EU:s lagstiftningskompetens för djurskydd för vilda djur 
 
Jaktlagstiftningen och jaktutövningen åtskiljer sig markant mellan olika europeiska
länder. Orsaken till det är att de har utformats under lång tid och är resultatet av
långa traditioner och kulturer. Därtill bedrivs jakten under väldigt olika
förhållanden, från lappland i norr till Sicilien i söder. De nationella uppfattningarna
om hur jakt ska bedrivas för att inte tillfoga viltet onödigt lidande skiljer sig
markant från varandra. Därför är jaktlagstiftning och lagstiftning om djurskydd för
vilda djur en kompetens som finns hos EU:s medlemsstater. 
 

 

  



 

Ur förordningsförslaget framgår det tydligt att förslaget är ett försök till 
kompetensförskjutning där EU ska ges behörighet att lagstifta på områden
förknippade med vilda djurs djurskydd. Idag har EU ingen kompetens på området
men om förslaget antas kan det skapa utrymme för opportunistisk EU-lagstiftning 
som begränsar alla möjliga jaktformer och jaktmetoder med hänvisning till åsikten
att de anses skapa ett dåligt djurskydd. Svenska Jägareförbundet anser det vara
direkt olämpligt och i strid med subsidiaritetsprincipen att EU skulle få den
kompetensen. Jakttraditionerna och förutsättningarna för jakt åtskiljer sig för
mycket mellan de olika EU staterna för att EU ska kunna lagstifta på området. Det
är inte ett område som är gränsöverskridande och medlemsstaterna är mera lämpade
och har bättre förutsättningar att lagstifta när det gäller vilda djurs djurskydd.
Därför ska subsidiaritetsprincipen och kompetensen återfinnas hos EU:s
medlemsstater. Svenska Jägareförbundet motsätter sig därför å det starkaste att
förordningsförslaget motiveras med hänvisningar till vilda djurs välfärd/djurskydd. 
  
Undantag för småskalig och reglerad jakt 
Förslagets syfte är att förbjuda all handel med sälprodukter på
gemenskapsmarknaden. Undantag från förbudet kan beviljas om ett land uppfyller
vissa villkor för hur sälarna ska slaktas och avhudas. Det förutsätter att det införs ett
certifieringssystem för sälprodukter och ett regelverk för hur jakten ska bedrivas,
bl.a. ska det införas utbildning och skjuttest för säljägare, krav på att säkerställa en
säls medvetslöshet och tappning på blod innan nästa säl skjuts, krav på
väderförhållanden och stabil grund för jägaren under jakt etc. 
 
I Sverige bedrivs det skyddsjakt på säl och ca 100 sälar fälls per år. Jakten bedrivs
av jägare av vilka en majoritet har genomgått Jägareförbundets frivilliga 
säljaktsutbildning eller har stor erfarenhet av säljakt. Jägarna är kompetenta och har
på frivillig basis byggt upp ett gott utbildningssystem omfattande stor kunskap om
hur säljakt ska bedrivas på ett sätt som förorsakar sälen minsta möjliga lidande och 
smärta. Jakten regleras av ett skyddsjaktsbeslut som noggrant beskriver hur jakten
ska bedrivas för att undvika onödigt lidande. I European Food Safety Agency’s
studie om avlivning och avhudning av sälar framgår det att säljakt kan bedrivas 
utan att sälarna förorsakas onödigt lidande. Det framgår även att svenska säljägare
har kunnat uppvisa färre skadskjutningar än vad som förekommer i slakterier.
Svenska Jägareförbundet anser att de svenska reglerna för skyddsjakt på säl och
med dess krav på kalibrar, jaktförhållanden etc. säkerställer att sälarna avlivas
omedelbart. Klubbning förekommer inte utan sälen avlivas med ett skott riktat mot
huvud/hals region som innebär en omedelbar död. Det är därför inte motiverat att
införa den s.k. tre-stegs metoden där ett test av blinkreflexen och omedelbar
tappning på blod är krav. Förbundet ställer sig även kritisk till metoden eftersom
den inte kan appliceras på sälar som skjuts i vatten. Det ska även fortsättningsvis
vara möjligt att skjuta en till säl utan att först ha utfört ovannämnda proceduren på
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den först nedlagda sälen. 
 
Den svenska skyddsjakten på säl bedrivs redan idag på ett sätt som inte förorsakar
sälarna onödigt lidande och i enlighet med regler som säkerställer detta. De kriterier
som förordningsförslaget uppställer för att bevilja ett land undantag från 
handelsförbudet mot sälprodukter skulle i Sverige inte innebära minskat lidande för
sälarna under jakt. Snarare skulle det leda till ett ökat lidande eftersom incitamentet
för att tillvara sälen faller bort och sälen reduceras till ett skadedjur istället för att,
som idag, betraktas som ett värdefullt byte. Förslaget skulle endast innebära ökade
kostnader för myndigheter och jägare samt införandet av ett krångligt byråkratiskt
system för handel med sälprodukter. Förslaget är inte anpassat till den småskaliga
jakt som bedrivs i Sverige.  Svenska Jägareförbundet anser därför att det ska införas
ett generellt undantag för småskalig jakt som bedrivs under kontrollerade
förhållanden.  
 
Hållbart nyttjande av en förnyelsebar resurs 
I artikel 1 i Konventionen om biologisk mångfald framgår det att ett av 
konventionens mål är ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfaldens
beståndsdelar, vilket inkluderar vilt. Ett hållbart nyttjande av naturresurser är även 
en central princip i svensk viltförvaltning. Den svenska skyddsjakten på säl är unik
på det sätt att nyttjandet av en säl är oerhört utvecklat. EU-finansierade projekt har 
utrett möjligheterna att nyttja alla beståndsdelar och utmynnat i instruktioner för 
nyttjande av kött, päls, fett osv. vilket lett till att sälen som byte är mycket
uppskattad. 
 
Förbundet anser att förslaget försvårar nyttjandet av säl och därigenom reducerar
sälen från ett värdefullt byte till ett skadedjur. Förslaget står i strid med 
Konventionen om biologisk mångfald och svensk viltförvaltning. Svenska 
Jägareförbundet motsätter sig därför förslagets grundpremiss att försvåra nyttjandet
av säl som en resurs. 
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