Stockholm den 25 februari 2022
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Yttrande över Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare, ärendenummer NV-07612-21, NV07642-21 samt NV-07644-21
Svenska Djurskyddsföreningen har inte bjudits in för att kommentera Naturvårdsverkets
skrivelse men har ändå valt att inkomma med några synpunkter.
SDF invänder mot Naturvårdsverkets förslag till beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl.
Licensjakt kan bara införas efter noggrant övervägande och endast när alla andra alternativ
är uttömda. All jakt ska dessutom ske selektivt och under strängt kontrollerade former enligt
23 § jaktförordningen. SDF menar att dessa krav inte är uppfyllda och att skyddsjakt är ett
mer effektivt sätt att komma tillrätta med eventuella problem.
SDF invänder mot godkännande av jakt från båt. Som anförts ovan måste all jakt ske selektivt
och under strängt kontrollerade former. Säljakt från båt kan omöjligt utföras under strängt
kontrollerade former. Skott från båt möjliggör jakt på öppet vatten vilket är problematiskt på
flera sätt. Sälar har en mycket liten träffyta om skottet ska vara direkt dödande och detta
kräver en mycket duktig skytt och ett stabilt underlag, inte en gungande båt. Risken för
skadeskjutning är överhängande och en skjuten säl sjunker många gånger snabbt ner i djupet
vilket gör den omöjlig att spåra och avlivas. Jägaren bryter då mot 28 § Jaktlagen. Med
hänsyn till svårigheterna med säljakt anser SDF att detta endast bör utföras av erfarna jägare
efter obligatoriskt skjutprov.
SDF anser vidare att effekterna av tidigare års jakt måste utvärderas innan man beslutar om
ny licensjakt. Det måste finnas tillförlitlig statistik på skjutna sälar oavsett jaktform och en
oberoende bedömning av de aktuella sälpopulationerna. Enligt Naturvårdsverkets egen
sammanställning framkommer att antalet inrapporterade fällda sälar är långt under nivån på
det beviljade antalet under åren 2020-2021. Av totalt beviljade 6 220 sälar rapporterades 2
735 fällda djur in. Trots det låga antalet inrapporterade fällda djur, har forskare märkt av en
tydlig minskning av beståndet (1, 2). En förklaring kan vara att det finns ett stort mörkertal
vad gäller antal fällda sälar, vilket måste utredas vidare.
För Svenska Djurskyddsföreningen
Maria Lönn
Generalsekreterare
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