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Beslut  

Naturvårdsverket beslutar om licensjakt efter 730 knubbsälar i enlighet med 

nedanstående villkor. 

Detta beslut ska delges med kungörelsedelgivning och gälla även om det 

överklagas.  

Villkor för licensjaktens genomförande 

Jakttid 

Licensjakten får bedrivas följande perioder: 

- den 20 april 2022 till och med den 20 maj 2022 

- den 1 september 2022 till och med den 19 april 2023 

Jaktområde 

Licensjakten får bedrivas inom svenskt territorium i följande områden: 

 -Västra Götalands län 

- Hallands län 

- följande kommuner i Skåne län: 

o Båstad 

o Ängelholm 

o Höganäs 

o Helsingborg 

o Landskrona 

o Kävlinge 

o Lomma 

o Burlöv 

o Malmö 

o Vellinge 

o Trelleborg 

o Skurup 

o Ystad 
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Undantagna områden  

Ingen licensjakt på knubbsäl får med stöd av detta beslut ske inom 

nationalparker. Jakt enligt detta beslut inom andra skyddade områden 

(exempelvis sälskyddsområden, Natura 2000-områden eller naturreservat) är 

bara tillåten om den kan ske utan hinder av de regler som gäller i dessa områden. 

Jakt som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områden kan enligt 7 

kap. 28 a § miljöbalken (1998:808) även kräva tillstånd (”Natura 2000-

tillstånd”). Frågor om sådant tillstånd prövas av länsstyrelsen i aktuellt län. 

Antal knubbsälar som får fällas 

Totalt får 730 knubbsälar fällas under licensjakten. Antalet fördelas enligt 

följande mellan länen: 

Västra Götalands län  500 

Hallands län   200 

Del av Skåne län  30 

Utbildning  

Den som jagar knubbsäl från båt ska ha gått utbildning i säljakt. Utbildningen 

ska vara organiserad av en jägarorganisation i Sverige eller Finland.  

Jaktmetoder och tillåtna jaktmedel 

Normalt är jakt från båt med motor bara tillåten om motorn är avstängd och 

minst en minut förflutit sedan den stängts av. Vid denna jakt är det dock tillåtet 

att jaga från stillaliggande båt med motorn på eller av. 

Vid jakt med gevär får vid sidan av kulammunition av klass 1 även 

kulammunition av klass 2 användas.  

Kontakta Naturvårdsverket innan och efter licensjakt 

Innan licensjakt 

Den som avser att bedriva licensjakt på knubbsäl ska närmaste vardag innan 

jakten genomförs besöka Naturvårdsverkets hemsida, eller kontakta 

Naturvårdsverkets kundtjänst, för att få information om hur många knubbsälar 

som återstår av kvoten och för att få information om provtagning fortfarande ska 

ske från fällda sälar i det aktuella området. Se nedan under ”Upplysningar” för 

kontaktuppgifter till Naturvårdsverket. 

Efter licensjakt 

Den som fällt säl under licensjakten ska meddela detta till Naturvårdsverkets så 

snart som möjligt men senast närmsta vardag efter att säl fällts. För att lämna 

uppgifterna går det att använda sig av det formulär som finns tillgängligt för 

ändamålet på Naturvårdsverkets hemsida. Alternativt går det också att kontakta 

kundtjänst via telefon eller e-post.  

Dessa uppgifter ska lämnas:  

- Skyttens namn, adress, telefonnummer och e-postadress 

- Tidpunkt då säl fällts 

- Position där säl fällts i WGS84-format och var denna position är i 

förhållande till närliggande känd plats (exempelvis ort, ö, fyr, 

vattenområde eller motsvarande) 

- Om säl bärgats och om provtagning genomförts 
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Om säl bärgats (eller det i övrigt är möjligt att avgöra) ska även följande 

uppgifter lämnas: 

- Kön på fälld säl 

- Längd på fälld säl (från nos till svansspets) 

- Späcktjocklek på fälld säl (vid bröstbenet, späck mellan muskel och hud) 

Bärgning och provtagning 

Fällda knubbsälar ska så långt som möjligt bärgas. Licensjakten ska därför när 

det är möjligt bedrivas på sådant sätt på sådana platser där bärgning är möjlig.   

Om säl bärgats (eller det i övrigt är möjligt att avgöra) ska även följande 

uppgifter lämnas:  

- Kön på fälld säl  

- Längd på fälld säl (från nos till svansspets)  

- Späcktjocklek på fälld säl (vid bröstbenet, späck mellan muskel och hud) 

Om knubbsäl fällts och har kunnat bärgas ska provtagning ske från och med den 

3 oktober tills dess att 10 sälar provtagits i vardera län: 

- Västra Götalands län 

- Hallands län 

- Skåne län  

Vidare ska det, även efter det att 10 sälar i respektive område bärgats och 

provtagits, ske provtagning av sammanlagt 20 stycken ytterligare 

knubbsälshonor med en kroppslängd på 130 cm eller längre (från nos till 

svansspets). Detta provtagningsförfarande gäller under perioden 3 oktober 2022 

till dess att kvoterna är fyllda och avser de tre provtagningsområdena 

sammantaget. 

När provtagning från knubbsäl ska ske innefattar detta följande prover (stora 

provtagningen): 

- Underkäke 

- Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag- och 

tarmkanal) 

- Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, testiklar och penisben från 

hanar 

- Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram) 

- En bit muskel ca 200 gram 

Proverna ska skickas in till Naturhistoriska riksmuseet. 

Ingen provtagning ska göras och inga prover ska skickas in utöver vad som 

anges ovan. Ersättning för provtagning kommer endast utgå för inskickad 

komplett provtagning som skett under ovan angivna tidsperioder.  

I den händelse tagna prover inte kan levereras till Naturhistoriska riksmuseet ska 

detta rapporteras till Naturvårdsverket för att möjliggöra ny provtagning. 

Handledning och instruktioner för provtagning finns tillgängligt genom 

Naturvårdsverkets kundtjänst och webbplats (se under ”Upplysningar”). 
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Bakgrund 

I enlighet med jaktförordningen (1987:905) kan Naturvårdsverket fatta beslut 

om licensjakt på knubbsäl. Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat en 

nationell förvaltningsplan för knubbsäl som publicerades 2012. De övergripande 

målen i förvaltningsplanen är att arten ska ha gynnsam bevarandestatus och att 

dess påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv. I 

förvaltningsplanen anges vidare att arten påverkar fisket negativt och i synnerhet 

det småskaliga yrkesfisket. Skador på fiskeredskap och fångsten i redskapen 

likväl som minskande fiskebestånd anses alla bidra till sämre lönsamhet för 

fisket. Därutöver bedöms även fritidsfisket (husbehovs- samt sportfiske) i 

Sverige påverkas negativt av knubbsälen. Licensjakt är en viktig komponent i 

den svenska viltförvaltningen då det innebär en populationsreglerande jakt som 

kan användas i syfte att reglera en viltstams täthet, storlek och tillväxt. Eftersom 

licensjakt kan användas för att reglera antalet knubbsälar utgör jaktformen 

därmed ett viktigt verktyg för att nå det övergripande mål i förvaltningsplanen, 

avseende att artens påverkan på människans intressen ska vara neutral eller 

positiv. Vidare kan jaktformen tänkas bidra till att minska konflikter mellan 

knubbsäl och människa i de regioner där knubbsälens förekomst är tät och på så 

sätt bidra till att acceptansen för knubbsäl i den svenska faunan upprätthålls.   

Ärendets handläggning har innefattat en skrivelse med aktuella frågeställningar 

till berörda länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturhistoriska riksmuseet och Jordbruksverket 

samt olika intresseorganisationer. Naturvårdsverket har mottagit svar och 

synpunkter från både myndigheter och intresseorganisationer.  

Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig den 8 mars 2022 om de förslag som 

Naturvårdsverket lämnat kring licensjakt på knubbsäl 2022 och början av 2023. 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår bland annat en minskad avskjutningskvot 

jämfört med tidigare samt att jakttiden bättre ska överensstämma med 

knubbsälens reproduktionstid. Vidare anser Havs- och vattenmyndigheten att om 

licensjakten ska fungera som ett ändamålsenligt förvaltningsverktyg behövs ett 

systematiskt och adaptivt upplägg med täta uppföljningar, kontinuerlig 

vidareutveckling och förändringar anpassade efter nya förutsättningar och 

erfarenheter.  

Skäl 

Aktuella bestämmelser 

Naturvårdsverket kan fatta beslut om licensjakt på knubbsäl under förutsättning 

att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten. Jakten måste 

dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning 

och ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Innan 

Naturvårdsverket fattar ett beslut om licensjakt på knubbsäl ska verket höra 

Havs- och vattenmyndigheten (23 c och 23 g §§ jaktförordningen). 

Beslut om licensjakt på knubbsäl får utformas och förenas med villkor som är 

ändamålsenliga med hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta 

rovdjurspopulationer orsakar (23 d och 23 g §§ jaktförordningen). 

I 6 § jaktförordningen framgår det bland annat att i en anmälan enligt 5 c § ska 

det anges 
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   1. var och när djuret fälldes eller påsköts, 

   2. vilket kön djuret har, om det är möjligt att fastställa, 

   3. namn, adress och telefonnummer till den som har fällt eller påskjutit säl. 

I beslut om licensjakt ska det enligt 9 b och 9 c §§ jaktförordningen anges 

- vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas, 

- vilka medel och metoder som får användas, 

- vilken tid och vilket område som avses, 

- de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador 

eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och  

- den kontroll som kommer att ske. 

 

Naturvårdsverket kan med stöd av 24 d § jaktförordningen tillåta jakt från 

motordrivna fordon, exempelvis båtar med motorn igång, vilket annars är 

förbjudet enligt 31 § jaktlagen (1987:259). 

Naturvårdsverket kan med stöd av 43 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt meddela undantag och 

tillåta att licensjakt efter säl även får ske med kulammunition av klass 2. Enligt 

16 § samma föreskrifter får annars bara kulammunition av klass 1 användas för 

jakt efter säl.  

Med stöd av 59 § jaktförordningen får Naturvårdsverket besluta att ett beslut om 

licensjakt ska gälla även om det överklagas. 

Om en obestämd krets ska delges ett beslut får det enligt 49 § delgivningslagen 

(2010:1932) ske genom kungörelsedelgivning.  

Syftet med licensjakten 

I 23 c § jaktförordningen föreskrivs inte uttryckligen att det måste anges något 

särskilt syfte för att besluta om licensjakt. Högsta förvaltningsdomstolen har i 

avgörande rörande licensjakt på varg uttalat att även om ett uttryckligt syfte 

rörande licensjakt saknas i jaktförordningen, måste ett syfte anges för 

licensjakten för att frågan om det finns någon annan lämplig lösning ska kunna 

prövas (HFD 2016 ref 89). Samma resonemang gäller för annan licensjakt enligt 

kriterierna i 23 c § JF. 

Ett av de övergripande målen för knubbsälspopulationen i enlighet med 

förvaltningsplanen är att artens påverkan på människans intressen ska vara 

neutral eller positiv. En av åtgärderna för att uppnå målen anger vidare att en 

knubbsälspopulation med gynnsam bevarandestatus bör kunna begränsas för att 

minska den negativa påverkan på det småskaliga fisket. Genom att licensjakt är 

en populationsreglerande åtgärd kan den därmed utgöra ett viktigt verktyg för att 

nå målen i förvaltningsplanen genom att i skadeförebyggande syfte begränsa 

knubbsälens population.  

Vidare framgår det i redovisning av regeringsuppdrag Jakt på säl från år 2013 att 

Naturvårdsverket anser att licensjakt på säl är ett komplement till skyddsjakt och 

att ett införande av licensjakt på säl skulle ligga i linje med riksdagens beslut år 

2009 att införa licensjakt på björn, varg, järv och lodjur. Enligt 

Naturvårdsverkets instruktion1 ska myndigheten från och med den 1 maj 2022 

medverka för att främja brukandet av vilt som resurs.  

                                                

1 Se 3 § 17 förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket  
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I Naturvårdsverkets översyn av jakttiderna 2020 förtydligandes att licensjakt ger 

följande fördelar:  

• Bidrar till ökad tydlighet i sälförvaltningen.  

• Bidrar till ökad möjlighet att kunna förebygga och minska de skador som 

säl orsakar genom jakt med andra villkor och förutsättningar än 

skyddsjakt. Licensjakt och skyddsjakt utesluter inte varandra utan kan 

ses som komplement.  

• Bidrar till att främja brukandet av sälen som en jaktlig resurs.  

Licensjakt bedöms mot bakgrund av ovanstående kunna bidra till att minska 

konflikter mellan knubbsäl och människa i de regioner där knubbsälens 

förekomst är tät och på så sätt bidra till att acceptansen för knubbsäl i den 

svenska faunan upprätthålls. Jaktformen kan utgöra ett långsiktigt förebyggande 

verktyg mot de skador knubbsälen förorsakar. Detta till skillnad mot skyddsjakt 

som bygger på jakt mot specifika skadegörande individer i ett område där skador 

redan förekommer. Licensjakten ökar även potentialen för att bruka viltet som 

resurs. Detta exempelvis i form av jaktturism då jakten inte begränsas till att 

endast kunna bedrivas i anslutning till en plats där sälar orsakat skador.  

Av tidigare erfarenhet samt utifrån det samråd som skett med berörda 

myndigheter och intresseorganisationer bedömer Naturvårdsverket att fisket i 

Sverige är utsatt för allvarliga skador orsakade av knubbsäl. Detta gäller både 

fiskredskapen i sig och fångsten i redskapen men även dolda skador såsom att 

fisk skräms iväg från fiskeplatser och påverkan på fiskebestånd.  

Havs- och vattenmyndigheten m.fl. har i yttrande till Naturvårdsverket lämnat 

uppgifter om de skador som knubbsäl orsakar fisket. Vidare framgår av 

uppgifterna från Havs- och vattenmyndigheten att skador orsakade av säl i 

princip förekommer utefter hela Sveriges kuststräcka och att skadorna är 

omfattande. Inte minst det kustnära yrkes- och husbehovsfisket med passiva 

redskap anges vara hårt drabbat av sälskador. Jordbruksverket tillstryker i sitt 

remissyttrande den skadebild som Naturvårdsverket beskriver men påpekar att 

läget är mer akut än tidigare, eftersom sälpopulationerna fortsätter ha en negativ 

påverkan för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. Enligt 

tidigare rapporter från Havs- och vattenmyndigheten är det också troligt att det 

finns ett antal fiskare som har sälskador men av olika anledningar inte 

rapporterar dessa. 

Flera länsstyrelser rapporterar om att påverkan från säl är mycket stor på fisket 

och även att fiskare tvingas avstå från att använda sina redskap då risken för 

allvarliga skador är för stor. Omfattningen av skadorna varierar under året men 

Naturvårdsverket konstaterar att de flesta fiskemetoder drabbas av allvarliga 

skador under hela fiskesäsongen. Under senare år har en ökad närvaro av 

knubbsäl i kustnära vikar och älvmynningar också noterats. Detta har inte minst 

inneburit problem för återväxten av fiskbestånden i särskilt viktiga områden som 

i övrigt är fredade från fiske.  

Sammantaget kan ett beslut om licensjakt bidra till att minska och förhindra de 

problem och skador som beskrivs ovan. Både genom att jakt bedrivs där skador 

förekommer men också genom att dämpa tillväxttakten i populationen generellt. 

Utöver detta kan licensjakt bidra till att nå målet i förvaltningsplanen om att 

knubbsälens påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv och 

att populationen ska kunna begränsas för att minska den negativa påverkan 
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knubbsälen har på det småskaliga yrkesfisket. Licensjakt på knubbsäl med syfte 

att uppnå dessa mål är därför enligt Naturvårdsverket befogad. 

Gynnsam bevarandestatus 

Helsingforskommissionen (det styrande organet för Helsingforskonventionen 

om skydd av Östersjöområdets marina miljö) föreslår att det undre 

referensvärdet för antalet knubbsälar bör ligga på minst 10 000. Detta 

referensvärde är även det som i enlighet med art- och habitatdirektivet 

inrapporterats av Sverige till Europeiska Unionen. 

Genom att antalet knubbsälar överstiger referensvärdet säkras den biologiska 

nivå som krävs för att upprätthålla ett livskraftigt bestånd. Licensjakt kan 

tillåtas utan att gynnsam bevarandestatus äventyras om populationen överstiger 

denna nivå och har en långsiktig positiv tillväxt. 

Av den nationella förvaltningsplanen för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt från 

2012 framgår att knubbsälarna ska ha en gynnsam bevarandestatus och en 

neutral eller positiv utveckling. Enligt förvaltningsplanen kan knubbsälen 

indelas i två skilda bestånd, ett för Skagerrak och ett för Kattegatt. Vidare 

framgår att knubbsälen i sydvästra Östersjön inklusive Kattegatt ska ses som ett 

bestånd (i enlighet med HELCOM recommendation 27-28/2).  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för övervakning av beståndsutvecklingen 

hos sälarterna i de svenska havsområdena. Övervakningen utförs av 

Naturhistoriska riksmuseet. 

Av yttrande från Naturhistoriska riksmuseet gällande inventeringen av knubbsäl 

för 2019 framgår att antalet knubbsälar i Skagerrak beräknas till cirka 10 000 

individer. I Kattegatt beräknas antalet knubbsälar till runt 14 000 i den för 

Sverige och Danmark gemensamma populationen. I södra Östersjön räknas 

antalet knubbsälar till cirka 1 600 st som rör sig i svenska och danska vatten. 

Tillväxthastigheten ligger på runt 5 - 7 % per år. Utifrån ovanstående har de 

båda populationerna bedömts ha gynnsam bevarandestatus.  

Naturhistoriska riksmuseet anför vidare att inventeringsunderlaget för 2021 är 

betydligt lägre än tidigare. Orsaken till detta bedöms vara det varma vädret, 

vilket medförde att det var för varmt för sälarna att ligga i de skär som de 

normalt uppehåller sig i vid inventeringen. Samt vidare att en ökad närvaro av 

båtar och människor ute till havs och skär längs västkusten störde knubbsälarna 

och på så vis påverkade inventeringsunderlaget. Naturhistoriska riksmuseet 

framför därför att tidigare bedömningar av knubbsälspopulationen och 

tillväxthastighet fortfarande är gällande. 

Den avgränsade knubbsälspopulationen i Kalmarsund är rödlistad som sårbar 

och omfattas inte av detta beslut. Området för tillåten licensjakt begränsas i 

Skåne län till mellan Båstad och Ystad i syfte att ha marginal till 

knubbsälspopulationen i Kalmarsund 

Naturvårdsverket bedömer mot denna bakgrund att licensjakt på totalt 730 

knubbsälar fördelat på berörda län enligt ovan inte försvårar upprätthållandet av 

en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde. Naturvårdsverket bedömer också att licensjakten är lämplig 

med hänsyn till knubbsälsstammens storlek och sammansättning och att den är 

av en omfattning som är lämplig med hänsyn till syftet med jakten. 
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Andra lämpliga lösningar 

Det finns flera olika skadeförebyggande åtgärder som generellt kan vidtas för att 

minska sälskadorna på fisket, fredningsområden, utsättningsplatser och 

fiskodlingar, exempelvis; 

- fiske vid olika tidpunkter på dygnet 

- vakta vid redskapen, fredningsområdet, utsättningsplatsen eller fiskodlingen 

- fiske i kortare perioder 

- byte av fångstplatser 

- val av redskap som är särskilt utformade 

- olika typer av sälskrämmor, exempelvis ljud 

För vattenbruksägare finns även följande möjligheter att försöka minska 

sälskadorna:  

- starkare material för att förstärka näten i kassarna eller extranät utanför 

kassarna i havsbaserad odling där sälskador är vanligast  

Erfarenheterna visar att dessa skadeförebyggande åtgärder har begränsad och 

oftast kortvarig effekt. Trots en längre tids arbete för att utveckla redskap och 

metoder som ska vara säkra mot sälangrepp finns det ännu inte fiskeredskap som 

effektivt förebygger och minskar risken för sälskador för alla typer av fiske och 

för alla fiskares behov och förutsättningar. Sälen lär sig snabbt att förknippa 

skrämmorna med mat vilket ger skyddet en motsatt effekt.  

Mot denna bakgrund bedömer Naturvårdsverket att det saknas annan lämplig 

lösning än jakt för att helt förhindra de skador som knubbsäl förorsakar 

yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket i Sverige. Det bedöms heller inte 

finnas någon annan lämplig lösning än licensjakt för att nå målen i 

förvaltningsplanen. Licensjakt är en populationsreglerande jakt i syfte att reglera 

en viltstams täthet, storlek och tillväxt innan skador uppstår. Därmed kan 

licensjakt användas för att förekomma och långsiktigt förebygga de skador som 

knubbsäl orsakar. Detta till skillnad mot skyddsjakt som är inriktad mot 

specifika skadegörande individer i områden där skador redan förekommer. 

Samtidigt kan licensjakten också utgöra ett nödvändigt komplement till de andra 

åtgärder som finns att tillgå för att förhindra skador orsakade av knubbsäl.  

Strängt kontrollerade former 

Naturvårdsverket har beslutat att ett antal villkor för jaktens bedrivande ska 

gälla. Villkoren inkluderar bland annat stränga krav på skyndsam rapportering 

av fällda djur. Vid sådan rapportering ska bland annat skyttens namn, adress, 

telefonnummer och e-postadress anges samt tidpunkt och position där säl fällts. 

Vidare krävs kontroll av om tilldelning återstår i det aktuella jaktområdet innan 

jakt sker. Syftet är att minimera risken för överskjutning. Vidare föreligger krav 

om att prover ska tas från skjutna och bärgade sälar under vissa tidsperioder och 

upp till ett visst antal sälar. Proverna ska skickas in till Naturhistoriska 

riksmuseet som en del i övervakningen av knubbsälpopulationens hälsostatus. 

Mot bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att licensjakten uppfyller kraven 

på strängt kontrollerande förhållanden. 

Selektiv jakt 

Knubbsäl förekommer längs Västkusten, söderut till Öregrund samt ett begränsat 

område på södra Öland och södra Smålandskusten men räknas till flera genetiskt 

skilda bestånd i Sverige. Knubbsälsbeståndet i Skagerrak beräknas till cirka 10 
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000 individer. I Kattegatt beräknas antalet knubbsälar till runt 14 000 i den för 

Sverige och Danmark gemensamma populationen. I södra Östersjön räknas 

antalet knubbsälar till ca 1 600 st som rör sig i svenska och danska vatten. 

Tillväxthastigheten ligger på runt 5 - 7 % per år. Utifrån ovanstående har de 

båda populationerna bedömts ha gynnsam bevarandestatus. Vidare förekommer 

skador orsakade av knubbsäl utefter den svenska kusten och i många olika 

situationer och sammanhang. På grund av detta bedöms licensjakt vara befogad i 

länen Västra Götaland, Halland samt delar av Skåne. Dock får ingen licensjakt 

på knubbsäl ske inom nationalparker och inom andra skyddade områden 

(exempelvis sälskyddsområden, Natura 2000-områden eller naturreservat) är jakt 

bara tillåten om den kan ske utan hinder av de regler som gäller i dessa områden. 

På så sätt tas hänsyn till att dessa skyddade områden kan ha särskilda 

skyddsintressen. Det råder också begräsningar i jakten i samband med att 

knubbsälarna har sitt pälsbyte samt när sälarna inventeras under sommaren. Den 

beslutade jakttiden tar även hänsyn till sälarnas behov av ro under kutningstiden. 

Sammantaget omfattar licensjakten högst 500 knubbsälar i Västra Götalands län, 

200 i Hallands län och 30 i Skåne län och i tid begränsas jakten till de två 

tidsperioderna 20 april – 20 maj 2022 och 1 september 2022 – 19 april 2023. 

Mot bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att licensjakten uppfyller kravet 

på att vara selektiv. I jaktområdet i Skåne län får endast 30 sälar fällas. Detta då 

endast en mindre del av Kattegattpopulationen uppehåller sig i Skåne. Vidare 

har endast två knubbsälar fällts under skyddsjakten 2021 – 2022 i länet2.  

Övriga villkor 

För att underlätta bärgning av fällda sälar får jakten ske från stillaliggande båt 

med motorn på eller av. Kulammunition av klass 2 tillåts för att möjliggöra 

användning av ammunition som minskar risken för rikoschetter.  

Det bedöms vara av vikt att Naturhistoriska riksmuseet får in de prover som 

behövs för deras arbete med att övervaka knubbsälpopulationens hälsostatus. 

Det finns därför krav på att prover från fälld säl som kunnat bärgas skickas in till 

Naturhistoriska riksmuseet under vissa tidsperioder.  

Sammanfattning av skälen för licensjakt 

För att långsiktigt minska olika förekommande skador orsakade av knubbsäl 

bedömer Naturvårdsverket att det i förevarande fall inte finns någon annan 

lämplig lösning än licensjakt. Licensjakt på knubbsäl behövs både i anslutning 

till platser där sälarna orsakar skador men även för att dämpa populationens 

tillväxttakt generellt. Knubbsälspopulationen har uppnått gynnsam 

bevarandestatus. En selektiv och strängt kontrollerad jakt av aktuell omfattning 

äventyrar inte upprätthållandet av denna. Beskattningen är begränsad utifrån 

såväl målsättningen med jakten som populationens storlek. Sammanfattningsvis 

gör därför Naturvårdsverket bedömningen att samtliga förutsättningar är 

uppfyllda och fattar beslut om licensjakt på knubbsäl i enlighet med de villkor 

som framgår av detta beslut. 

Beslutets verkställande och kungörelse 

Beslutet förenas med ett verkställighetsförordnande då det är av stor vikt att 

jakten kan påbörjas då jakttiden startar. Jakten kan då börja bedrivas utan något 

uppehåll. Det innebär ökade möjligheter att förhindra och förebygga skador 

                                                

2 Enligt avskjutningsstatistik uppdaterad 2022-04-12. 
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samtidigt som möjligheten att nå förvaltningsplanens målsättningar blir större. 

Samtidigt är det viktigt att myndighetsbeslut ska kunna överklagas och 

överprövas. Därför bör det finnas tillräcklig tid mellan beslut och verkställandet 

av beslutet för att det ska vara möjligt att överklaga. I och med detta besluts 

beslutsdatum och den planerade jaktstarten finns det tid som ger berörda 

möjlighet att ta del av beslutet innan det börjar tillämpas. 

Beslutet ska delges med kungörelsedelgivning. Beslutet finns under 

överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Virkesvägen 2 i 

Stockholm alt. Forskarens väg 5 i Östersund och på vår webbplats 

wvw.naturvardsverket.se. 

Upplysningar 

Länsstyrelserna får med stöd av 47 § jaktförordningen meddela tillstånd till jakt 

på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § 

andra stycket jaktlagen. Det är även möjligt att efter överenskommelse med 

jakträttshavaren bedriva licensjakt efter säl på annans jaktområde. 

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets kundtjänst och webbplats  

Webbplats: www.naturvardsverket.se/saljakt 

E-post: viltforvaltning@naturvardsverket.se 

Telefon: 010-698 10 00 (vardagar 08:00-16.30) 

 

Beslut i ärendet har fattats av avdelningschefen Claes Svedlindh. 

 

Vid den slutgiltiga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande enhetschefen 

Hanna Ek, föredragande, och handläggarna Christine Aminoff och Nils 

Mårtenson samt juristen Emil Ekström. 

 

För Naturvårdsverket 

 

 

Claes Svedlindh  

 

Hanna Ek 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

 

För anvisning om hur man överklagar, se bilaga.  
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Kopia till: 

Göteborgs universitet 

Havs- och vattenmyndigheten 

HELCOM 

Jordbruksverket 

Jord- och Skogsbruksministeriet, Helsingfors 

Jägarnas Riksförbund 

Klimat- och miljödepartementet, Oslo 

Kustbevakningen 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Miljödepartementet, Stockholm 

Miljöministeriet, Helsingfors 

Miljö- och Födevareministeriet, Köpenhamn 

Naturhistoriska riksmuseet 

Näringsdepartementet, Stockholm  

Närings- och fiskeridepartementet, Oslo 

Polismyndigheten 

Program Sälar och Fiske 

Skärgårdarnas riksförbund 

Svenska Jägareförbundet 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Svenska Rovdjursföreningen 
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Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening 

Swedish Pelagic Federation 

Världsnaturfonden WWF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var ska beslutet överklagas? 

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. 
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Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar 

Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten i 

Stockholm. 

När ska beslutet senast överklagas? 

Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den 

dag Ni fick del av beslutet. 

Vad ska överklagandet innehålla? 

Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat. 

I skrivelsen ska Ni ange: 

Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, 

 

vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och 

ärendenummer, 

hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras 

samt 

om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och 

telefonnummer. 

 

 

 


	Beslut
	Naturvårdsverket beslutar om licensjakt efter 730 knubbsälar i enlighet med nedanstående villkor.
	Villkor för licensjaktens genomförande
	Jakttid
	Jaktområde
	Undantagna områden
	Antal knubbsälar som får fällas
	Utbildning
	Jaktmetoder och tillåtna jaktmedel
	Kontakta Naturvårdsverket innan och efter licensjakt
	Innan licensjakt
	Efter licensjakt
	Bärgning och provtagning

	Bakgrund

	I enlighet med jaktförordningen (1987:905) kan Naturvårdsverket fatta beslut om licensjakt på knubbsäl. Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat en nationell förvaltningsplan för knubbsäl som publicerades 2012. De övergripande målen i förvaltningspla...
	Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten
	Skäl
	Aktuella bestämmelser
	Syftet med licensjakten
	Gynnsam bevarandestatus
	Andra lämpliga lösningar
	Strängt kontrollerade former
	Selektiv jakt
	Övriga villkor
	Sammanfattning av skälen för licensjakt
	Beslutets verkställande och kungörelse

	Upplysningar

	Var ska beslutet överklagas?
	När ska beslutet senast överklagas?
	Vad ska överklagandet innehålla?

