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Yttrande över samråd från Naturvårdsverket om 
Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl samt 
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på knubbsäl och 
vikare (NV-08762-20, NV-08763-20, NV-08764-20) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, - anser att Sveriges tre sälarter idag har så stora 
populationer att de orsakar stora problem för människans fiske, men de påverkar 
även fiskbestånd och havens ekosystem negativt. Därmed är en begränsning av 
populationernas storlek önskvärd. 

 
SLU stöder Naturvårdsverkets förslag för gråsäl. Om vikare och knubbsäl 
fortfarande ska vara föremål för skyddsjakt, istället för licensjakt, anser SLU att de 
villkor som ställs bör medge jakt i anslutning till fiskodling, fredningsområde för 
fisk och utsättningsplats för fisk. Även här stödjer SLU följaktligen 
Naturvårdsverkets förslag. 

SLU anser att beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl bör ta hänsyn både till 
effekter på populationsnivå och till effekter för individen för en god jaktetik.  

SLU anser att skadeförebyggande åtgärder mot säl behöver utvecklas. SLU 
bedömer att det i första hand är sälsäkra redskap som kan minska skador på ett 
effektivt sätt; olika former av skrämselåtgärder har visat sig fungera dåligt och ha 
negativa sidoeffekter.  

Liksom tidigare bör jakt på säl från båt medföra krav på särskild utbildning  

Provtagning avseende hälsostatus och miljöindikatorer är viktig. 
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Omfattning av skadeskjutning vid olika jaktformer för säl är inte klarlagd. Sådan 
kunskap behöver rapporteras in, som underlag till beslut om jaktmetoder och vidare 
forskning.  

SLU anser att användning av fångstredskap i samband med licensjakt inte bör vara 
tillåten men väl för skyddsjakt. Effekten på säl av att fångas och vistas i 
fångstredskap behöver klarläggas.  

 

Generella synpunkter 
Det är självklart att en licensjakt på knubbsäl prövas med samma motivering som 
det finns för gråsäl nämligen att den senare är en viktig orsak till 
torskpopulationens nedgång i Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten begärde 
våren 2020 ett kunskapsunderlag för att värdera olika påverkansfaktorer på torsken 
i svenska vatten. ”Kunskapsunderlag om möjliga icke-torskfiskerelaterade 
åtgärder för att torskbestånd ska bevaras och återhämta sig i svenska vatten” 
(Bryhn m.fl. 2020 ) där 17 forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU 
Aqua) gemensamt svarade. I varje område utom yttre Skagerack var 
predatorkontroll en av de viktigaste åtgärderna som föreslogs för att förbättra 
torskens situation.  Det vill säga att det behövs snarast en licensjakt för knubbsäl 
längs västkusten för att ge torsken en möjlighet att återhämta sig tillsammans med 
andra åtgärder. 
 
Även licensjakt av vikare bör diskuteras med tanke på den prekära situationen som 
råder för siklöja i Bottenviken, där tillgängliga data visar att vikarens predation av 
siklöja mist är lika stort som det uttag som det kommersiella fisket utför. SLU 
Aqua föreslog att fångsterna av siklöja skulle upphöra, konsekvent bör vikarens 
påverkan minska (HaV rapport 2020:3).  
 
Precis som vid annan jakt så anser SLU att Naturvårdsverket vid beslut om licens- 
och skyddsjakt på säl både behöver ta hänsyn till arternas biologiska 
förutsättningar och konsekvenser för det jagade djuret. Det finns ett antal 
riskfaktorer som är specifika för säl, i och med att jakten till delar utförs i en sällan 
helt still båt på ett rörligt objekt i vattnet (se under specifika synpunkter).  

 

Specifika synpunkter 
Synpunkterna är numrerande utifrån frågeställningar i samrådet. 

1. Skador och övrig påverkan orsakad av säl 
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SLU ställer sig bakom beskrivningen i nu gällande beslut. Härutöver kan 
konstateras att den införda licensjakten på gråsäl på ett naturligare sätt innebär 
ökade ekosystemtjänster från jakten i form av skinn, tran, kött och jaktupplevelser. 
SLU anser att ökat resursutnyttjande bör vägas in som positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

2. Jakttider samt områden och tid för inventering  

SLU ställer sig bakom förslaget. 

3. Antal sälar som får fällas i respektive geografiskt område 

SLU anser att systemet med gemensam avlysningsjakt för gråsäl längs hela kusten 
fungerat väl, då det ger goda möjligheter till en adaptiv förvaltning där det skjuts 
mer säl där stammen är tätare. Samma princip bör användas för vikare, medan SLU 
ställer sig bakom en uppdelning på två områden för knubbsäl. Däremot är det 
positivt att inte dela upp tilldelningen i olika tidsperioder, även här för att medge en 
adaptiv förvaltning.  
 
När det gäller kvoter är de för låga för att rimliga effekter skall kunna 
dokumenteras på skadesituationen, effekter för olika fiskarter eller på 
sälpopulationerna. Kvoterna är mindre än sälpopulationernas tillväxt så problemen 
kan inte antas minska. Dessutom är det inte rimligt att i den variabla miljön som 
råder längs kusten för yrkes- och fritidsfiske och för fiskpopulationerna kunna 
dokumentera en begränsad jakts effekt. 
 
Jaktens omfattning av säl styrs inte av storleken av kvoten utan av intresse från 
jägarna. Detta visas av att endast halva gråsälskvoten har utnyttjats under 2020 
med licensjakt, där kravet att sälen ska skjutas i anslutning till skada för fisket har 
upphört även om jakten har ökat markant i flera län. Det finns därför ingen 
anledning att höja kvoterna utan att först diskutera vilka åtgärder som krävs för att 
öka jakten som ekonomiskt incitament samt borttagande av förbudet av handel med 
sälprodukter. 
 
SLU ifrågasätter behovet av licensjakt på gråsäl som tar sig in till Västmanland via 
Mälaren. Av det fåtal individer som kan tänkas ta sig in så långt så kan de 
eventuella sälar som ställer till problem, vid behov, lämpligtvis jagas via 
skyddsjakt. 

4. Villkor för skyddsjakt på knubbsäl och vikare 

SLU anser att restriktiva villkor riskerar att begränsa möjligheten att verkligen 
minska de negativa effekterna av vikare och knubbsäl. Om dessa arter fortfarande 
ska förvaltas genom skyddsjakt bör jakt även medges inom 200 meter från 
fiskodling, fredningsområde för fisk och utsättningsplats för fisk. 
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5. Annan lämplig lösning  
 
Den viktigaste punkten är redskapsutveckling. Kustfisket måste anpassa sig med 
nya sälsäkra redskap och fiskemetoder oavsett en ökad jakt. Här har Program Sälar 
och Fiske arbetat många år med olika lösningar men det krävs en ständig 
utveckling.  

Övriga punkter som tas upp - att vakta vid redskapen, fiske i kortare perioder och 
byte av fångstplatser - är redan åtgärder som kustfisket har tvingats att utföra och 
ger ingen ytterligare lösning. 
 
SLU tveksam till att metoden att skrämma med ljud lyfts fram på ett framträdande 
sätt. Program Sälar och Fiske har prövat denna teknik under många år i både 
nätfiske och fasta fällor. Resultaten har varit klart nedslående, det har inte fungerat. 
Under 2020 testades en ny typ av sälfälla som inte har den gamla tekniken med 
mycket starka ljud som avskräckning. Ljudstyrkor, som innebar en allvarlig negativ 
effekt på miljön och påverkar andra marina djur som tumlare, är negativt. Den nya 
sälskrämman arbetar med klart lägre ljudstyrkor med varierande frekvenser och ska 
upplevas negativ för sälarna i den direkta närheten till skrämman. Tester vid 
skötfiske efter strömming visade efter första provet hösten 2020 en klart negativ 
effekt, sälskadorna var högre vid skrämman än vid referensnäten. Efter en kort tid 
så avbröts försöket. 
 
Däremot kan de nya sälskrämmorna ha en positiv effekt vid mycket begränsade 
geografiska områden ex. vid inlopp till instängda vikar, fiskodlingar eller 
utsättningsplatser av fisk. Detta ska testas under 2021. Men som en generell metod 
bedöms inte ljud ha en positiv effekt. 
 
Sammanfattningsvis så anser SLU att andra skadeförebyggande åtgärder behöver 
stimuleras, beforskas och valideras.  

6. Utbildning  

Många säljägare har genomgått utbildningar, som tar upp säljakt generellt och inte 
bara jakt från båt. SLU anser att kravet fyllt en viktig funktion för att utbilda jägare 
i hur de bör jaga och förvalta vad som för de flesta är ett nytt vilt. Det är en mycket 
begränsad del av jägarkåren som har någon erfarenhet av säljakt och det bör 
diskuteras att utbildningen ska vara ett generellt krav för säljakt, inte enbart för 
säljakt från båt. Realistiska skjutövningar bör ingå, liksom nu. Alternativt bör 
säljakt tas upp mer i detalj i utbildningen för jägarexamen. Eftersom säljakt kan 
vara utmanande (Sand, Lund och Westerberg, 1997; Nammco Workshop On 
Hunting Methods For Seals And Walrus, 2004) bör utbildningen även omfatta 
realistiska skjutprov.  

7. Rutiner för och omfattning av bärgning och provtagning  
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SLU anser att provtagning avseende hälsostatus och miljöindikatorer är viktig. 
SLU menar även att det är viktigt att bärgning bör utföras så långt det är möjligt. 

8. Återrapportering och utvärdering av skyddsjakten på knubbsäl och vikare  

SLU har inga synpunkter. 

9. Återrapportering och utvärdering av licensjakt på gråsäl  

SLU anser att rutinerna för återrapportering bör ses över. Det är svårt att hitta rätt 
mellan beslut, villkor, kvarvarande tilldelning och rapportering av fällda individer.  

Vidare tillämpar flera län att fällda sälar även ska rapporteras till länsstyrelsen. Det 
är uppenbart att detta leder till att jägare tror att de fullgjort kraven när de antingen 
rapporterat till Naturvårdsverket eller till länsstyrelsen. Detta kan  leda till såväl en 
underrapportering som till dubbelräkning, med mindre än att varje enskild rapport 
samkörs mellan systemen. Det leder dessutom till onödigt merarbete för jägarna. 

10. Övrigt  
 
För att kunna bärga sälar vid jakt är det nödvändigt att snabbt kunna ta sig till 
skottplatsen. SLU anser därmed att regeln om att motorn får vara på är bra. 
 
SLU föreslår att Naturvårdsverket tar initiativ till att länsstyrelserna reviderar 
besluten för sälskyddsområden och Natura 2000-områden där säljakt begränsas. 
Det finns en otydlighet vid tillämpningen av bevarandeplaner och –mål för dessa 
områden, då planerna ofta togs fram för ett par decennier sedan då 
sälpopulationerna såg helt annorlunda ut. Inte sällan uttrycks att sälstammarna ska 
öka. Vidare är det långt ifrån självklart hur en 15 år gammal formulering som 
”området ska erbjuda lämpliga och störningsfria tillhåll för gråsäl, särskilt vid 
pälsömsningsperioden i maj” ska tillämpas. Dels för att målen för 
populationsutvecklingen skiljer sig, dels för att planerna inte är skrivna med 
eventuella jaktbeslut på säl i åtanke. 
 
Ett färskt exempel är, att länsstyrelsen i Västra Götaland i remissvar tagit upp 
behov av ökad säljakt, så har man under 2020 begränsat att det enbart är 
yrkesfiskare som får skyddsjaga säl i Natura 2000-områden. Ett beslut som 
avsevärt försvårat skyddsjakten för lokalbefolkningen och minskat jaktuttaget 
avsevärt.  
 
Naturvårdsverket bör även överväga att tillåta viss säljakt i marina nationalparker. 
Syftet med säljakten är att hitta en bättre balans för övriga arter och jakt är tillåten i 
flera nationalparker på djur som bedöms ha en negativ inverkan. 

Att skjuta säl i vatten från stillastående båt är förenat med olika risker för 
skadeskjutning; att sälen eller båten rör sig (ex. vind eller att någon rör sig i båten) 
(Butterworth et al. 2007). Det kan vara svårt att komma åt och avliva en 
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skadeskjuten säl. Skadeskjutningsfrekvensen är, såvitt SLU förstår, inte känd när 
det gäller jakt på säl i svenska vatten, och olika siffror har omnämnts vid jakt från 
både land och båt på säl i olika miljöer (Sand, Lund och Westerberg, 1997; 
Nammco Workshop On Hunting Methods For Seals And Walrus, 2004; 
Butterworth et al., 2007). Det är viktigt att observerade skadeskjutningar 
dokumenteras och rapporteras, vilket skulle ge ett nödvändigt underlag för att 
bedöma jaktens djurvälfärdskonsekvenser, d.v.s. att viltet inte utsätts för onödigt 
lidande, enligt Jaktlagen (1987:259).  

SLU anser att mer forskning behövs kring skadeskjutningsfrekvens vid främst 
stillastående båt på säl i vatten, och även ifall risken skiljer sig från landbaserad 
jakt på säl.   

Det finns ett typgodkänt fångstredskap för gråsäl (Push-up, L113). Att fångas och 
vistas i ett fångstredskap innebär för de flesta vilda djur en omfattande stress och 
SLU menar att det rimligtvis borde vara likadant för säl. Larm bör därför användas 
för att möjliggöra snabb vittjning. Det behöver undersökas ifall sälen utsätts för 
onödigt lidande (forskning om stress; beteende, fysiologi, patologiska 
förändringar). Innan det är klarlagt, så bör levandefångst med fångstredskap inte 
vara tillåten vid licensjakt.  

Effekter av olika kulammunition på säl har rapporterats (se bl.a. sammanställning i 
Nammco Workshop On Hunting Methods For Seals And Walrus. 2004). 
Kulammunition av klass 2 har testats på kort avstånd på säl i Sverige (Mörner et al. 
2013), men dess effekt på säl vid längre skjutavstånd är inte kartlagd. Kraven på 
ammunition för jakt på säl är en av de frågor som bör utredas i den pågående 
översynen av föreskrifter om jaktmedel. SLU tar därför inte ställning för eller mot 
att ammunition som uppfyller kraven för klass 2 får användas inom ramen för det 
föreslagna beslutet om licens- och skyddsjakt. 

Det finns anledning att se över hur den pågående licensjakten påverkat 
rörelsemönster hos gråsäl. Även om det normalt sett förekommer omfördelning av 
sälpopulationen inom Östersjön, så kan det inte uteslutas att gråsäl vid ett mycket 
högt lokalt jakttryck kan röra sig i ett större antal till andra områden. Även om 
syftet med licensjakten är minskad påverkan av gråsäl på olika geografiska skalor 
så bör den effekten utredas. Den omfördelning som faktiskt blir konsekvensen är 
kanske inte alltid önskvärd.  
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