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Diarienummer 622-650-17 
 
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till skyddsjakt på säl 
 
Länsstyrelsen på Gotland har gett personer i länets vilförvaltningsdelegation möjlighet att lämna 
synpunkter på Naturvårdsverkets remiss angående skyddsjakt på säl 2017. Naturvårdsverket har 
ställt 11 frågor till Länsstyrelsen för att får underlag för att besluta om skyddsjakt på säl. 
Naturskyddsföreningen lämnar synpunkter på frågorna 1, 3, 6, 9, 10 och 11. 
 
1. Skador på fisket.  
De förekommer skador för fisket längs Gotlands kust, men det är värt att notera att dessa skador 
drabbar nästan uteslutande fritidsfisket och inte yrkesfisket. Vi menar att olägenheter för 
fritidsfiskare inte ska bedömas angelägnare än intresset för friluftslivet och ekoturism att få se och 
uppleva sälar. 
 
3. Tabellen visar antal medgivna tillstånd för skyddsjakt inom olika län under 2016 och Naturvårdsverkets 
inriktning för tillstånd 2017.  
Naturvårdsverkets tabell över antal gråsälar som får fällas förefaller inte vara förankrad i faktiska 
sälskador för yrkesfiskare, utan handlar snarare om tilldelning av jakttillfällen för jägare. Vi kan 
konstatera att antalet tillstånd inte står i proportion till sälbestånden inom de olika länen. 
Tilldelningen varierar mellan 30 och 70 sälar samtidigt som sälbestånden inom de olika länen har 
betydligt större variation. Tilldelningen skiljer sig så att långt mindre än 1 % av bestånden skjuts av 
i vissa delar, som exempelvis Stockholms skärgård, medan avskjutningen på Gotland uppgår till ca 
10 %.  För Gotlands del är det en extremt stort tilldelning jämfört med övriga län, och detta trots 
att sälbeståndet är mindre på Gotland och trots att det gotländska fisket inte är mer skadedrabbat 
än fisket inom andra län. Vi menar att tilldelningen borde spegla problembilden och 
populationsstorleken och därmed att tilldelningen för Gotland ska sänkas. 
 
6. Jakttider.  
Naturvårdsverket förslag omfattar hela Gotlands län utan begränsningar. Vi menar att jakt inte ska 
tillåtas inom hela Gotlands län. Ingen jakt bör till exempel få äga rum i närheten av sälkolonier och 
speciellt inte i närheten av sälkolonier som ligger inom lokaler med områdesskydd. Dessa områden 
bör undantas med en radie av ca 10-20 km. Anpassningar för varje lokal bör ske.  
 
9. Skyddsjakt mot skadegörande individer. 
Vi delar Naturvårdsverkets skrivning om att syftet med skyddsjakten bör vara att enbart avliva 
sälar som gör skada. Vi kan dock konstatera att jakten på Gotland under 2016 inte alltid bedrevs 
med detta syfte och att relevant dokumentation för att uppnå och utvärdera målen med jakten 
saknas. Det förefaller som jägare i flera fall bedriver säljakt med uppfattning att alla sälar är tillåtna 
att jaga därför att alla gör skada. Även om sannolikt alla sälar är potentiella skadegörare för fisket 
ska skyddsjakt enbart ske på säl som gjort dokumenterad skada. Här behövs uppenbarligen mer 
information till säljägare och bättre dokumentation samt givetvis ett transparent kontrollsystem. 
 
Vi anser att reglerna bör ändras, så att sälar som gör skada på fisket i närområden till sälkolonier 
inte får bli föremål för skyddsjakt. Det är inte möjligt att begränsa skador för fisket genom 
skyddsjakt på enstaka sälar som befinner sig några kilometer från en sälkoloni. Det skulle behövas 
en mycket omfattande decimering av sälbeståndet för att uppnå ett sådant mål, vilket ligger utanför 
syftet med skyddsjakt. Vi menar därför att skyddsjakt på säl inte ska få äga rum inom ca 10-20 km 
från kända sälkolonier. 
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10. Utvärdering. 
Vi anser att varje skjuten säl bör rapporteras med koordinater för skottplatsen och koordinater för 
fiskeredskap som skadats, samt dokumentation av sälskadan och uppgift om 
identifieringsuppgifter på aktuell fiskare. Detta för att kunna följa upp och utvärdera skyddsjaktens 
utformning och betydelse för att begränsa sälskadorna på fisket. 
 
11. Övriga frågor. 
Lokalbefolkningen vid några kustavsnitt på Gotland har kontaktat Naturskyddsföreningen med 
kritik att det kommer jägare från helt andra platser på Gotland för att skjuta säl inom ett visst 
kustområde, samtidigt som igen fiskare bedriver fiske längs det aktuella kustavsnitt. Jägarna har 
valt området därför att det finns sälkolonier där och det är lätt att skjuta säl där. Om dessa 
uppgifter stämmer har skyddsjakt på säl blivit täckmantel för exklusiva jakttillfällen som inte har 
med skyddsjakt att göra. En sådan utveckling får inte tillåtas ske.  
 
Naturskyddsföreningen anser sammanfattningsvis att: 
 •  tilldelningen bör omfatta ca 5 sälar varav samtliga individer ska ha dokumenterats skada fisket 

och andra metoder för att undvika skada inte varit lyckosamma. 
 •  jaktförbud på säl ska införas 10-20 km runt kända sälkolonier. 
 •  uppföljningen och kontrollen av jakten bör stärkas med dokumentation av sälskador, uppgifter 

om drabbad yrkesfiskare, samt koordinater för fällt vilt och fiskeredskap. 
 •  vid bedömning av sälskador som kan leda till skyddsjakt ska det endast komma ifråga skador 

som drabbar yrkesfiskare eller personer som deklarerar för inkomster av fiske. 
 
 
Naturskyddsföreningen Gotland 
 
Björn Hjernquist 
Föreningens representant i VFD  


