Stockholm den 15 januari 2021

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Yttrande angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl samt
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på knubbsäl och vikare, ärendenr: NV-08762-20,
NV-08763-20 och NV-08764-20
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) har fått information om att Naturvårdsverket avser fatta
beslut om licensjakt efter gråsäl för 2021 och början av 2022 med hänsyn till olägenheter som
sälarna uppges orsaka. Naturvårdsverket planerar även att på eget initiativ fatta beslut om
skyddsjakt på knubbsäl och vikare för 2021 och början av 2022 för att förhindra skada på fisket.
SDF har i ett tidigare yttrande till Näringsdepartementet angående Naturvårdsverkets förslag på
jakttider (5 oktober 2020, diarienummer N2020/01735/FJR) framhållit att vi inte anser att licensjakt
på gråsäl bör tillåtas, då det redan finns möjlighet till skyddsjakt. Ingripanden från kustbevakningen i
Roslagen under juni 2020 visade de stora risker för djurskyddet och sälbeståndet generellt som
licensjakten på säl öppnar för. Ett jaktföretag arrangerade båtresor in i sälområden och lät sina
betalande kunder systematiskt skjuta säl där, med hänvisning till licensjakten. Länsstyrelsen i
Stockholm bedömde förra året att ca 2 000 sälar saknas i ytterskärgården sedan licensjakt på säl
infördes (1). Det faktum att kommersiella företag arrangerar jaktresor för att skjuta bort säl måste
utredas innan licensjakten kan diskuteras.
Dessutom har Naturvårdsverket inga uppgifter om skadeskjutningen, eftersom nuvarande regler
(även vid laglig licensjakt) inte ställer krav på sådan rapportering. Att skjuta säl i vatten från en båt är
förenat med risker för skadeskjutning på grund av vågrörelser och att sälen eller båten rör sig.
Observerade skadeskjutningar måste dokumenteras och rapporteras, vilket skulle ge ett nödvändigt
underlag för att bedöma jaktens djurvälfärdskonsekvenser, dvs att viltet inte utsätts för onödigt
lidande. Fram till sådana rutiner införts vid skyddsjakt anser SDF att all licensjakt på säl ska stoppas.
För Svenska Djurskyddsföreningen
Johan Beck-Friis
Generalsekreterare
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