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Synpunkter från SFPO i anledning av samråd inför 

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl 

samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare 

2023/2024 (ärendenummer NV-08512-22, NV-10688-22 och NV-

10689-22) 

 

 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det 

demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. 

SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar 

om selektivitet, skonsamhet och kvalité.  

Vi tackar för möjligheten att få delge Naturvårdsverket våra synpunkter:  

 

1 Skador och övrig påverkan orsakad av säl 

SFPO anser, på goda grunder, att sälbestånden fortsättningsvis är alldeles för stora varigenom 

deras påverkan på människors intressen är oacceptabelt stor. Behovet av åtgärder för att 

komma till rätta med detta problem är mycket stort och har så varit under en längre period av 

tid, men ingenting händer.  

Den alldeles för stora förekomsten av säl medför en enorm skada; detta gäller med avseende 

på både fiskbestånden och yrkesfisket. Det finns nu så mycket säl att det inte finns tillräckligt 

med föda för den. Sälmasken har aktivt bidragit till denna situation. Torsksituationen i 

Östersjön är katastrofal och en av de stora orsakerna är just avsaknaden av en fungerande 
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sälförvaltning. Det kustnära fisket i Sverige är allvarligt drabbat av den alltför stora 

sälförekomsten och i många områden är det omöjligt att bedriva något lönsamt fiske.  

Det är inte bara i Östersjön som problemen, som följer av avsaknaden av en fungerande 

förvaltning, gör sig gällande. Längs våra kuster hörs röster alltmer och allt högre om att något 

måste göras för att decimera sälstammarna, så att de blir på sådana rimliga nivåer som 

säkerställer en möjlighet för fiskbestånd att återhämta sig. Sälen (tillsammans med skarven) 

konsumerar enorma mängder av fisk, långt mycket mer än vad som fiskas av det svenska 

yrkesfisket. Utifrån officiella siffror för Västerhavet äter säl och skarv 30 gånger mer fisk än 

vad fisket fiskar.  

För att få säljakt att fungera på riktigt måste förbudet mot handel med sälprodukter upphävas, 

i vart fall regionalt (Östersjön). Utan incitament kommer säljakten aldrig att bli ens i närheten 

av tillräcklig. Andra incitament såsom en riktig skottpeng osv. bör införas omgående.  

 

2 Jakttider samt områden och tid för inventering 

Förutsättningarna för jakten måste förbättras så att den får den eftersträvade effekten, en 

betydande decimering av de alltför stora sälstammarna. Vi delar uppfattningen att jakt inte bör 

ske under kutningstid.  

Licensjakt på gråsäl föreslås få bedrivas fr.o.m. den 20 april 2023 t.o.m. den 20 maj 2023 

samt den 6 juni t.o.m. den 15 januari 2024. Licensjakt på knubbsäl förslås få ske under tiden 

den 20 april t.o.m. den 20 maj 2023 samt den 1 september 2023 t.o.m. den 19 april 2024. 

Skyddsjakt på vikare förslås få ske fr.o.m. den 1 maj 2023 t.o.m. den 15 januari 2024.  

SFPO anser att om särskilda skäl nödvändiggör det bör det vara möjligt att bevilja undantag 

från de föreslagna tiderna så att jakt kan ske närhelst, dock med beaktande av att jakten måste 

ske på ett humant och etiskt hållbart sätt.  

 

3 Antal sälar som får fällas i respektive geografiskt område (3.1 – 3.4) 

SFPO kan inte se att det föreligger någon risk för att jakt som bedrivs skulle kunna orsaka en 

situation där sälarnas bevarandestatus är annat än fortsatt gynnsam; detta mot bakgrund av 

den enorma mängd sälar som finns. För att kunna nå önskvärda resultat – att begränsa och 

minimera de allvarliga problem som säl orsakar för fiskbestånd och fisket – borde antalen 

höjas substantiellt. Det är en paradox att det finns sälskyddsområden.  

Inriktningen är att maximalt 2 000 gråsälar ska få fällas – antalet hade lika väl kunnat 

fastställas till 20 000 utan att ens riskera god bevarandestatus. En sådan höjning, sannolikt 

utan betydande förändring i antalet fällda gråsälar mot bakgrund av sakernas tillstånd, hade i 

vart fall tydligt signalerat problemets omfattning. Jakttrycket har inte ökat i tillräcklig 

omfattning och att det över tid förefaller ha minskat är direkt hänförligt till avsaknaden av 

incitament. Ett införande av en riklig ersättning per fälld skarv och borttagande av förbudet 

mot handel med sälprodukter är lösningar som hade fungerat.  

SFPO kan ej se att det finns anledning att begränsa jakt på knubbsäl geografiskt, med andra 

ord uttryckt så borde jakt på knubbsäl få förekomma var som helst inom svenskt territorium. 



 

 

Antalet knubbsälar som får fällas skulle, utan risk för dess bevarandestatus, kunna 

multipliceras med 10. Incitament för jakt saknas, jfr ovan.  

Vad gäller skyddsjakt av vikare anser SFPO att vikare ska få jagas där behov av jakt 

föreligger oberoende av vilket län detta behov uppkommer i. Naturvårdsverket anser att det 

krävs en koppling mellan skyddsjakt och behovet av att förhindra allvarlig skada. SFPO vill 

påpeka att den kumulativa effekten av ej allvarliga skador är allvarlig.  

 

4 Annan lämplig lösning 

Det existerar ej någon annan fungerande lösning än jakt.  

 

5 Rutiner för och omfattning av bärgning och provtagning 

SFPO anser att bärgning av ett på förhand bestämt relevant antal sälar som möter behovet av 

provtagning ska ske.  

 

6 Uppföljning av licensjaktens effekter 

Vi har en mycket lång väg att vandra för att nå de övergripande målen i förvaltningsplanerna 

för grå- och knubbsäl vad gäller att deras påverkan på människans intressen ska vara neutral 

eller positiv.  

 

7 Återrapportering och utvärdering av skyddsjakten på vikare 

Skyddsjakten som genomfördes 2022 och i början av innevarande år har enligt vår bedömning 

haft en marginell effekt.  

 

8 Övrigt 

- 
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