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Yttrande över ”Uppdrag om arbetet med förvaltningsplaner för säl och 
skarv samt arbetet med att förebygga skador från dessa arter.” 
Ert dnr Jo2008/1098 
 
Inledningsvis vill Svenska Jägareförbundet framföra sin besvikelse över att 
Naturvårdsverket i denna fråga, enligt vår uppfattning, inte har fullgjort sitt 
regeringsuppdrag från 2006. Redovisningen saknar såväl viljeinriktning när 
det gäller förvaltningen av dessa arter som konkreta förslag på 
skadeförebyggande åtgärder. Naturvårdsverket har inte heller presenterat 
den förvaltningsplan för gråsäl som enligt redovisningen skulle ha varit klar 
under våren 2008. 
 
De tre sälarterna som finns längs våra kuster (vikare-, grå- och knubbsäl) 
samt skarv är alla arter som befinner sig i stark ökning. I takt med att 
bestånden ökar orsakar de i allt större omfattning skador och problem för 
olika intressen. De har vidare gemensamt att de har en särskild skyddsstatus 
genom olika internationella konventioner. Detta sammantaget gör det 
synnerligen angeläget med väl genomarbetade förvaltningsplaner för såväl 
kort- som långsiktig förvaltning, något som saknas idag. 
 
 
 
 

  



 

Sälar 
 
2007 presenterade det finska Jord- och skogsbruksministeriet sin 
Förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar (bifogas som pdf-fil). 
Förvaltningsplanen är mycket välgjord och utgör ett värdefullt dokument 
för den finska sälförvaltningen. Sverige saknar helt en motsvarande plan för 
vår del av sälförvaltningen. Av flera skäl är detta olyckligt inte minst för att 
det är frågan om en gemensam resurs som också borde förvaltas 
gemensamt. 
 
Den finska planen skulle med vissa justeringar och tillägg kunna omarbetas 
till utgöra en plan för förvaltningen av vikare- och gråsälbestånden i de 
svenska delarna av Östersjön och Bottenviken. För svenskt vidkommande 
måste planen kompletteras med knubbsälen. 
 
Jägareförbundet föreslår därför att Naturvårdsverket ges i uppdrag att i 
samråd med Jord- och skogsbruksministeriet i Finland upprätta en 
förvaltningsplan för sälstammarna inom den svenska ekonomiska zonen 
alternativt att Sverige och Finland upprättar en gemensam förvaltningsplan. 
Oavsett vilket måste den svenska och finska sälförvaltningen vara i harmoni 
med varandra. 
 
Svenska Jägareförbundets synpunkter i övrigt på svensk förvaltning av grå- 
och knubbsäl kan ses i bifogade yttranden över utkast till förvaltningsplaner 
från Naturvårdsverket. 
 
 
Skarv 
 
Av skäl som inte fullt ut är utredda har skarvens numerär ökat kraftigt under 
de senaste årtiondena. Ökningen har framför allt skett längs kusten, men 
även i insjöar. Skarven har hemortsrätt i Sverige. I stora numerär har den 
dock en kraftig påverkan på miljön i områden där den finns etablerad. Den 
tydligaste effekten är att vegetationen i direkt anslutning till 
häckningsplatserna dör. Täta skarvbestånd medför även konkurrens med 
framför allt det kustnära fisket. 
I nuläget fattas beslut om skyddsjakt och andra åtgärder för att decimera 
skarvbestånden av berörd länsstyrelse. I och med att inga klara 
förvaltningsstrategier finns fastlagda är det idag en stor variation mellan 



 

länen hur skarven hanteras. Även för förvaltningen av skarv är det därför av 
största vikt att en reviderad förvaltningsplan skyndsamt fastställs. 
 
I avvaktan på en förvaltningsplan föreslår vidare Jägareförbundets att 
berörda länsstyrelser ges i uppdrag att fastställa inom vilka områden i länet 
skarvetablering/skarvhäckning ska medges. Inom övriga dela av länet bör, 
enligt Jägareförbundets mening, jakträttshavare ges rätt att pricka ägg på 
boplatser samt bedriva skyddsjakt på skarv enligt ett regelverk motsvarande 
vad som för närvarande gäller inom Kalmar län (Beslut på länsstyrelsens 
hemsida 
http://www.h.lst.se/h/amnen/Jakt/Sjöfågeljakt/storskarv_mellanskarv.htm) 
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Håkan Weberyd   Hans von Essen 
Generalsekreterare   Riksjaktvårdskonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor; Förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar (Finland). 
 Förslag förvaltningsplan Gråsäl 
 Förslag förvaltningsplan Knubbsäl 
 SJFs yttrande över ” förvaltningsplan Gråsäl” 
 SJFs yttrande över ” förvaltningsplan Knubbsäl” 
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