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Stockholm 15 januari 2021 

Synpunkter på Naturvårdsverkets skrivelse inför beslut om 
licens- och skyddsjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl 
och vikare (NV-08762-20, NV-08763-20, NV-08764-20) 

Djurskyddet Sverige eller andra djurskyddsorganisationer har inte bjudits in att 
kommentera skrivelsen, men då licensjakt på säl har många djurskyddsaspekter att ta i 
beaktande väljer vi att kort svara på frågeställningarna i skrivelsen. 
 

Sammanfattande synpunkter 

• Licensjakt på gråsäl bör inte vara tillåten. 

• Effekten av skadeförebyggande åtgärder bör utvärderas och fiskeverksamheter 
utbildas i dessa åtgärder. 

• Det måste utredas hur licensjakten påverkar lokala populationer av gråsäl samt 
andelen skadeskjutna sälar. 

 

1. Skador och övrig påverkan orsakad av säl  

Naturvårdsverket har tidigare uppgett att skador som drabbar fiskeverksamhet främst 
utförs av ett fåtal sälindivider och inte av stammen som helhet. Detta är inte skäl för 
licensjakt, utan skyddsjakt är nog för att komma tillrätta med denna problematik. Den 
största anledningen till läget i t.ex. Östersjön är inte gråsälen, utan utfiskningen och 
miljöproblematik, där alltså mänsklig verksamhet bär det största ansvaret.  
 
Sälforskare uppges oroa sig för en kraftig minskning av gråsäl i vissa områden i Östersjöns 
skärgård, troligtvis beror denna dramatiska förändring både på licens- och tjuvjakt. Innan 
detta har utretts och förhindrats är licensjakt på gråsäl inte acceptabelt.  

 

2. Jakttider samt områden och tid för inventering  

Som beskrivet ovan anser vi att licensjakt på gråsäl inte är aktuellt. I övrigt är vi speciellt 
bekymrade över tiderna för skyddsjakt på knubbsäl, då denna tangerar deras 
parningsperiod och den bör börja tidigast 1 augusti.  
 

3. Antal sälar som får fällas i respektive geografiskt område  

Sälforskare uppges oroa sig för en kraftig minskning av gråsäl i vissa områden i Östersjöns 
skärgård, troligtvis beror denna dramatiska förändring både på licens- och tjuvjakt. Innan 
detta har utretts och förhindrats är licensjakt på gråsäl inte acceptabelt.  
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Utöver det avstyrker vi förslaget om licensjakt i Västmanland. Skyddsjakt är nog för att 
uppfylla syftet. 
 

4. Villkor för skyddsjakt på knubbsäl och vikare  

Det första villkoret som måste uppfyllas för skyddsjakt är att alla andra möjligheter att 
förhindra skada är uttömda. Dvs. det måste finnas ett mycket tydligt krav på att de 
drabbade företagen vidtagit åtgärder för att förhindra skador vid fiskeplatser och 
fiskodlingar. Utöver det anser vi inte att bestämmelsen att sälar som befinner sig inom 200 
meter från en fiskodling får skyddsjagas är rimlig. Ett mindre avstånd bör gälla och det 
måste finnas krav på att förebyggande skyddsåtgärder har vidtagits innan skyddsjakt 
övervägs.  
 

5. Annan lämplig lösning  

Som vi tidigare nämnt, så bör varje person som utnyttjar skyddsjakt tydligt kunna uppge att 
alla möjliga förebyggande åtgärder är uppfyllda. Vi är positiva till listan på åtgärder och 
hoppas att dessa både utökas och utvärderas vetenskapligt. Vi hoppas också att det erbjuds 
en utbildning kring skadeförebyggande åtgärder till alla som bedriver någon form av 
fiskeverksamhet i områden där det finns säl. 
 

6. Utbildning  

Krav på utbildning är viktigt, speciellt för en så tekniskt svår jakt som säljakt från båt. Det 
bör specificeras vad som ska ingå i utbildningen och den bör också vara krav på att 
utbildningen upprepas med bestämda tidsperioder. Till exempel bör kraven omfatta ett 
skjutprov på rörligt mål som upprepas och godkänns med jämna mellanrum. Som vi 
tidigare nämnt bör det också erbjudas en utbildning kring skadeförebyggande åtgärder till 
alla som bedriver någon form av fiskeverksamhet i områden där det finns säl.  
 

7. Rutiner för och omfattning av bärning och provtagning  

Bärgning och provtagning av sälarna är viktigt för att undersöka hälso- och miljöläge.  
 

8. Återrapportering och utvärdering av skyddsjakten på knubbsäl och vikare  

Skyddsjakten måste valideras vetenskapligt och det bör också återrapporteras om vilka 
skadeförebyggande åtgärder som vidtagits innan skyddsjakten. Även skadeskjutningsnivån 
måste rapporteras.  
 

9. Återrapportering och utvärdering av licensjakt på gråsäl  

Det är bekymmersamt att Naturvårdsverket inte efterfrågar rapporter om problematik 
kring licensjakten på gråsäl, utan endast efterfrågar ”hinder mot begränsning av 
populationen”. Som vi tidigare nämnt larmas det om en kraftig minskning av gråsäl i vissa 
områden i Östersjöns skärgård, troligtvis beror denna dramatiska förändring både på licens- 
och tjuvjakt. Innan detta har utretts och förhindrats är licensjakt på gråsäl inte acceptabelt.  
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10. Övrigt  

Som vi tidigare nämnt måste utredas hur licensjakten har påverkat lokala populationer av 
gråsäl då det larmats om en dramatisk minskning i vissa områden.  
 
Skadeskjutningsfrekvensen bör utredas och återrapporteras då säljakt är en teknisk svår 
jaktform med stor risk för skadeskjutningar och därmed djurlidande. Utan en utvärdering 
av skadeskjutningsfrekvens är det omöjligt att se om jaktlagstiftningens krav på att vilt inte 
får utsättas för onödigt lidande uppfylls.  
 
 
 

För Djurskyddet Sverige, 

 

 
Åsa Hagelstedt  Emma Brunberg 
Generalsekreterare  Sakkunnig, Agr. Dr 
 

 
 
 
 
 
 
 


