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Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2009 
 
Beslut  
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 21 §, 23 a § första stycket 3 och 24 § 
första stycket jaktförordningen (1987:905) samt med beaktande av vad som 
föreskrivs i 9 b § samma förordning om skyddsjakt efter knubbsäl i Västra 
Götalands och Hallands län. 
 
Naturvårdsverket beslutar även att nedan angivna villkor gäller för skyddsjakten 
enligt detta beslut. Efterlevnaden av dessa villkor är nödvändiga för att 
skyddsjakt enligt Naturvårdsverkets beslut skall få bedrivas. Skyddsjakt som 
bedrivs mot dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i strid med 
fredningsbestämmelsen i 3 § jaktlagen 1987:259). Straffbestämmelser för 
jaktbrott och grovt jaktbrott finns i 43 respektive 44 § jaktlagen. För jaktbrott 
kan även den dömas som förfarit med oaktsamhet. 
 
Beslutet gäller utan hinder av att beslutet överklagas. Angående överklagande, 
se bilaga 3.  
 
Villkor för bedrivande av skyddsjakt efter knubbsäl 
 
Var, när och hur många djur får fällas?  
 
Jaktområden 
Skyddsjakt efter knubbsäl får endast bedrivas i området innanför 
territorialvattengränsen i Västra Götalands och Hallands län. Inom 
skyddsjaktsområdet finns det skyddade områden inom vilka det kan gälla regler 
som helt eller delvis förbjuder jakt efter säl. För sådana områden kan också 
andra regler gälla som måste beaktas vid skyddsjakten. Länsstyrelsen lämnar 
information om områdenas belägenhet och vilka regler som gäller för dem.  
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Vissa områden med förekomst av gråsäl omfattas inte av detta beslut. Ingen 
skyddsjakt efter säl med stöd av detta beslut får följaktligen bedrivas inom dessa 
områden.  Det är följande platser samt vattenområdena inom 200 meter från 
dessa: 
 
Västra Götalands län: Väderöarna, Tanums kommun 
 
Hallands län:   Store Både, Varbergs kommun 

Kungen, Kungsbacka kommun 
Rön, Kungsbacka kommun 

 
 
Antal sälar 
Följande antal knubbsälar får högst fällas i respektive län (tilldelning):  
 
Västra Götalands län:    30 
Hallands län:    20 
 
Jaktplatser 
Grundregeln är att skyddsjakten får bedrivas från land. Om skyddsjakten bedrivs 
i lugnt väder (vindhastighet <3 m/s) och när det inte är sjöhävning, får dock 
skyddsjakt även bedrivas från skjuttorn eller annan liknande konstruktion som är 
byggd eller fast angjord på botten samt från flotte eller liknande anordning av 
sådan storlek, och stumt förankrad på sådant sätt, att skyddsjakten kan bedrivas 
som från land.  
 
Skyddsjakt från båt 
Yrkesfiskare som drabbas av skador på fångst eller redskap kan efter ansökan 
hos Naturvårdsverket få särskilt tillstånd till skyddsjakt från båt. Yrkesfiskare 
som fått sådant tillstånd att bedriva skyddsjakt från båt kan uppdra åt annan 
namngiven person att utföra skyddsjakten. Den som ska utföra skyddsjakt från 
båt ska kunna uppvisa intyg på genomgången utbildning i säljakt anordnad av 
jägarorganisation i Sverige eller Finland.  
 
Ansökan om att få bedriva skyddsjakt från båt skall sändas till Naturvårdsverket, 
106 48 Stockholm. 
 
Jakttid 
Skyddsjakt är tillåten under tiden 1 – 31 maj 2009 samt 1 augusti – 31 december 
2009 eller till den tidigare tidpunkt då länets kvot är fylld. 
 
Under tiden 1 – 31 maj samt 1 augusti – 15 september får skyddsjakten endast 
bedrivas inom 200 meters avstånd från fiskeredskap som används av licensierad 
yrkesfiskare. 
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Avlysning 
Länsstyrelsen avlyser skyddsjakten när det tillåtna antalet knubbsälar inom länet 
fällts eller påskjutits alternativt att jakttiden löpt ut. 
 
Vilka får utföra skyddsjakten? 
Den som bedriver skyddsjakt ska ha rätt att bedriva säljakt (jakträtt) på berört 
område. Tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten kan erhållas efter regler som 
respektive länsstyrelse fastställt. Den som bedriver skyddsjakt efter knubbsäl ska 
vidare hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det 
område där skyddsjakten bedrivs. Kustbevakningen lämnar på telefonnummer 
0611-855 09 upplysningar dygnet runt om hur många sälar som rapporterats 
fällda i respektive län. 
 
Tillåtna jaktmedel m. m. 
Vid skyddsjakten får endast användas ammunition som uppfyller kraven för 
klass 1 enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och 
statens vilt (NFS 2002:18). Vidare får halvautomatiska vapen som uppfyller 
kraven i 11 § styckena 1 och 2 NFS 2002:18 användas vid skyddsjakten om de 
kan laddas med högst tre patroner. 
 
Bärgning 
Varje fälld säl ska om möjligt bärgas. Skyddsjakten får därför endast bedrivas på 
sådana platser och på sådant sätt att fällda djur kan bärgas. Den som bedriver 
skyddsjakt med stöd av detta beslut är skyldig att i förväg vidta de åtgärder som 
kan anses nödvändiga med hänsyn till var och hur skyddsjakten bedrivs för att 
skjuten säl skall kunna bärgas.  
 
Eftersom en död säl snabbt sjunker, medger Naturvårdsverket att jägaren vid 
skyddsjakten får ha medhjälpare i båt med motorn igång i syfte att snabbast 
möjligt kunna bärga skjuten säl. Båten får dock inte användas för annat syfte än 
att bärga sälen, t.ex. för att avleda sälens uppmärksamhet från jägaren.  
 
Anmälan av fälld knubbsäl 
Den som fällt eller påskjutit en knubbsäl skall utan dröjsmål, dock senast 
klockan 24:00 samma dag djuret har fällts eller påskjutits, anmäla det till 
Kustbevakningen i Härnösand på telefonnummer 0611-855 50. Vid anmälan 
skall skytten lämna följande uppgifter som antecknas av Kustbevakningen: 
 

1. Skyttens namn, adress och telefonnummer, 
2. När sälen fällts eller påskjutits (datum och klockslag), 
3. På vilken plats (position eller fysiskt objekt) sälen fällts eller påskjutits, 
4. På vilken plats man avser föra sälen i land. 
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Prover 
Den som fäller knubbsäl ska lämna in prover och uppgifter enligt bilaga 2. 
Fällda knubbsälar får, när föreskrivna uppgifter och prover har lämnats till 
Naturhistoriska riksmuseet, behållas av den som fällt djuret.  
 
Fiskarnas och jägarnas organisationer i respektive län kan lämna information  
om hur provtagning samt emballering och hantering av proverna bör ske. 
Naturhistoriska riksmuseet svarar för kostnaderna för uppsamling, mellanlagring 
och transport av proverna. Museet lämnar också ersättning till den som skickat 
in prov enligt bilaga 2.  
 
Följande personer på Naturhistoriska riksmuseet kan lämna ytterligare 
information om provtagningen: 
 

Charlotta Moraeus 08-5195 5144 
Britt-Marie Bäcklin 08-5195 4259 
 
Länsstyrelsernas åtgärder  
 

Länsstyrelserna offentliggör beslut om avlysning av skyddsjakten på sådant sätt 
att alla berörda snarast möjligt får kännedom om det. 
 

Senast den 1 mars 2010 bör länsstyrelsen lämna en skriftlig redovisning av vilka 
effekter skyddsjakten haft på sälskadornas omfattning samt övriga erfarenheter 
från skyddsjakten. Rapporten bör även innehålla en redovisning av vilka 
eventuella förändringar av skyddsjakten som länsstyrelsen föreslår. 
 
 
Bakgrund 
 
Sälstammens utveckling. 
Knubbsälspopulationerna i Kattegatt och Skagerrak har återhämtat sig efter 
utbrott av virussjukdomar 1998, 2002 och 2006. Antalet sälar beräknas uppgå till 
mer än 15 000 individer. 
 
Lagstiftningen 
Möjligheterna att besluta om skyddsjakt regleras i jaktlagstiftningen enligt vad 
som angivits på sidan 1, första stycket i detta beslut.  
 
Internationellt 
HELCOM har i sin rekommendation om sälförvaltningen i Östersjön (HELCOM 
recommendation 27-28/2 Conservation of seals in the Baltic Sea area) fastslagit 
principer enligt vilka sälpopulationerna skall tillåtas öka och ges möjlighet att 
besätta lämpliga föryngringsområden i hela Östersjön. 
 
Nationellt 
Naturvårdsverket arbetar för närvarande med en förvaltningsplan för 
knubbsälspopulationerna på västkusten.  
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Sälskadorna 
Fiskeriverket har uppskattat att värdet av sälskadorna på det svenska yrkesfisket 
kan uppgå till ca 55 miljoner kr per år. Regeringen har för 2009 höjt 
Viltskadeanslaget (Anslag 1:8) med 10 miljoner kronor och anvisat 30 miljoner 
kronor för bidrag och ersättningar för sälskador på fiske. 
  
Trots att arbetet inom Program Sälar och Fiske med att utveckla sälsäkra 
fiskeredskap och -metoder har intensifierats, går det inte idag att lösa alla 
problem med sälskador enbart genom skadeförebyggande åtgärder. Skyddsjakt 
kan därför vara ett komplement. Erfarenheter från fiskare tyder på att det är ett 
mindre antal sälar som specialiserar sig på att söka föda i fiskeredskap. 
 
Inkomna skrivelser  
Naturvårdsverket har remitterat ett förslag till berörda länsstyrelser, 
organisationer och myndigheter. Länsstyrelsen i Västra Götaland har inget att 
erinra mot förslaget. Kustbevakningen har önskat klarläggande rörande jakträtt 
och fiskeredskap. Myndigheten har även påpekat att skyddsjakt tillåts under 
semesterperioden. Fiskeriverket föreslår att jakt är tillåten från 1 maj och året ut, 
med undantag för sälhonor med åtföljande unge. Jägarnas riksförbund har inget 
att erinra mot förslaget. Jägareförbundet föreslår att tillstånd ges för 240 sälar, 
att skyddsjakt ska vara tillåten från båt, at  det ska vara tillåtet att använda 
ammunition av klass 2 vid skyddsjakten samt att en översyn bör göras av 
mängden material som ska samlas in till forskningen.  
 
Övriga ansökningar och skrivelser 
Sveriges Fiskares Riksförbund anser att antalet sälar som får skjutas är för lågt.  
 
 
Skäl 
Naturvårdsverket anser att tyngdpunkten i arbetet med att långsiktigt minska 
problemen med sälskador i det yrkesmässiga kustfisket bör läggas på att 
utveckla sälsäkra fiskeredskap och –metoder i kombination med viss skyddsjakt. 
Trots att sådant utvecklingsarbete pågått sedan år 1993 har sälskadorna fortsatt 
att öka. Naturvårdsverket har därför prövat frågan om vilka andra lämpliga 
åtgärder som kan vidtas för att begränsa skadorna och då funnit att det ännu inte 
finns tillräckliga skadeförebyggande åtgärder. Naturvårdsverket bedömer därför 
att skyddsjakt efter knubbsäl kan tillåtas i den omfattning och enligt de villkor 
som framgår av detta beslut. 
 
Jaktområden 
På västkusten finns en liten population av gråsälar som bedöms vara av annat 
genetiskt ursprung än gråsälarna i övriga Östersjön. Populationen är väldigt lite 
känd och för att minska riskerna för att gråsälar skjuts eller störs av skyddsjakt, 
omfattar detta beslut inte viktiga uppehållsplatser för gråsäl. 
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Bestämmelser om jakt i skyddade områden beslutas av länsstyrelserna i 
respektive län. 
 
Jaktmedel 
Knubbsälen hör till de arter som endast får jagas med ammunition tillhörande 
klass 1. Naturvårdsverket följer de prov som genomförs med annan ammunition 
och andra jaktmedel för säljakt. I nuläget finns det inga resultat som enligt 
verket motiverar ett undantag från bestämmelserna om jaktmedel i detta beslut. 
 
Kvoter 
Kvoterna för respektive län är beslutade mot bakgrund av tidigare års 
ansökningar från enskilda fiskare om skyddsjakt efter knubbsäl i det berörda 
området 
 
Jakttid, m.m. 
Jakttiden är beslutad mot bakgrund av sälarnas behov av fredning under kutning 
och pälsömsning samt behovet av att skydda fisket mot skador. 
 
Övrigt 
Varje fälld säl erbjuder en mycket värdefull möjlighet att samla in prover  
från sälar. Proverna har stor betydelse för den forskning om säl som bedrivs av 
forskare på bland annat Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.  
 
Naturvårdsverket kan i särskild ordning pröva enskilda ansökningar om 
skyddsjakt efter knubbsäl. 
 
___________________ 
 
Detta beslut har fattats av enhetschefen Susanna Löfgren Vid den slutliga 
handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit juristen Malin Hollberg Malm 
och avdelningsdirektören Per Risberg, den sistnämnde föredragande. 
 
För Naturvårdsverket 
 
 
 
Susanna Löfgren 
 
   Per Risberg 
 
Upplysning om hur man överklagar, se bilaga 3.  
 
Bilagor: 

1. Sändlista och kopior 
2. Instruktioner, m.m. om provtagning av fällda knubbsälar  
3. Hur man överklagar 
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     Bilaga 1 
 
Sändlista Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2009              412-2063-09 Nv 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Kustbevakningen 
Naturhistoriska Riksmuseet 
 

Kopia per e-post  
Miljödepartementet  
Jordbruksdepartementet 
Fiskeriverket 
Viltskadecenter 
Skov- og Naturstyrelsen, Danmark 
Fiskeridirektoratet, Norge 
HELCOM 
Program Sälar och Fiske  
Sveriges Fiskares Riksförbund 
WWF 
Svenska Naturskyddsföreningen  
Jägarnas Riksförbund/Landsbygdens jägare 
Svenska Jägareförbundet 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
Sveriges Fiskevattenägareförbund 
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Bilaga 3 
 
 
 

Var ska beslutet överklagas? 
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos länsrätten. Överklagandet ska 
dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. Adressen framgår av 
beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket 
överklagandet och handlingarna till länsrätten. 
 

När ska beslutet senast överklagas? 
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. 
 

Vad ska överklagandet innehålla? 
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknad. 
I skrivelsen ska Ni ange: 
 
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, 
 
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer, 
 
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras 
samt 
 
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och 
telefonnummer 
 


