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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ekström, Emil
Tel: 010-698 10 00
emil.ekstrom@naturvardsverket.se

BESLUT
2016-04-07

Ärendenr:
NV-02924-16

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLM

Ersättning för prover från sälar som skickas in till Naturhistoriska
riksmuseet

Beslut
Naturvårdsverket beslutar att ersättning, utöver redovisade kostnader, för sälar
eller delar av sälar som insänds till Naturhistoriska riksmuseet (museet) får
lämnas med högst följande belopp per säl.
För uppgifter och prover i den mindre omfattande provtagningen (även kallad
obligatorisk provtagning i samband med 2015 års skyddsjaktsbeslut) för jägare
med A-skatt med 600 kronor (före skatt) och för jägare med F-skatt, 790 kronor
exkl. moms.
För uppgifter och prover i den mer omfattande provtagningen (även kallad
frivillig provtagning i samband med 2015 års skyddsjaktsbeslut) för jägare med
A-skatt med 2 000 kronor (före skatt) och för jägare med F-skatt, 2 630 kronor
exkl. moms.
För uppgifter och hel säl som sänds in till museet för jägare med A-skatt 1 000
kr (före skatt) och för jägare med F-skatt, 1 314 kr exkl. moms.
För bifångade och funna döda sälar (alla arter) som efter överenskommelse med
museet skickas in hela gäller följande ersättningsnivåer. Observera att
arbetsgivaravgift ej dras. För person med A-skatt 1 000 kr (före skatt) och för
person med F-skatt 1 000 kr exkl. moms.
När det gäller övriga förutsättningar för provtagningen hänvisas till villkoren i
gällande skyddsjaktbeslut och provtagningshandledning för respektive art.
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Detta gäller för sälar som inkommit till museet efter den 20 april 2015.
I övrigt gäller beslut 2002-02-14 (dnr 412-1324-02).
För information om hur man överklagar, se bilaga till beslutet.
Bakgrund
Det ankommer på Naturvårdsverket att besluta om ersättning för provtagning på
sälar. Detta enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande nr 47 den 14 juni 1974 (dnr 195,
815 och 1070/74). Tidigare har ersättning lämnats med högst 1 000 kr per säl när
djuren sänts in till museet. År 2015 uppstod ett behov av nya principer för detta
ersättningssystem genom att provtagningen delades upp i två delar; en mindre
omfattande och en mer omfattande. De två provtagningarna benämns
obligatorisk respektive frivillig provtagning i samband med 2015 års
skyddsjaktsbeslut och syftar till större flexibilitet i sälförvaltningen. I 2016 års
skyddsjaktsbeslut ställs krav på den mer omfattande provtagningen för knubboch gråsäl. För vikaresäl ställs krav på att skicka in hel säl eller under en viss
period den mindre provtagningen. Kraven gäller under vissa perioder och upp
till visst antal sälar. Syftet är att styra så att Naturhistoriska riksmuseet får in
lämpligt antal prover utifrån behoven.
Skäl
Det är enligt Naturvårdsverket angeläget att insamlingen av material för
undersökning av t.ex. sälarnas hälsostatus fortsätter. En möjlighet till höjd
ersättning till jägarna för de sälar eller delar av sälar som sänds in till museet är
ett incitament för att tillgodose detta. Det finns därför anledning att besluta om
en höjd ersättning utifrån de principer för provtagning som togs fram redan år
2015.
_______
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard Janson.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit vilthandläggarna Emil
Ekström och Per Risberg, juristen Hanna Ek samt sektionschefen Gunilla Ewing
Skotnicka, den sistnämnda föredragande.
För Naturvårdsverket

Rikard Janson
Gunilla Ewing Skotnicka
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Kopia till:
Havs- och vattenmyndigheten
HELCOM
Jordbruksverket
Jägarnas Riksförbund
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
Naturhistoriska riksmuseet
Program Sälar och Fiske
Skärgårdarnas riksförbund
Svenska Fiskares Riksförbund
Svenska Jägareförbundet
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening
Viltskadecenter
Världsnaturfonden WWF
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Var ska beslutet överklagas?
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till förvaltningsrätten.
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.

