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BESLUT
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Ärendenr:
NV-00161-19

Ansökan om jakt efter knubbsäl och gråsäl i utbildningssyfte
Beslut
Du får eller får låta jaga fem knubbsälar och fem gråsälar i utbildningssyfte.
Beslutet ska delges med kungörelsedelgivning.
Villkor för beslutet
Jakttid
Knubbsälarna får fällas under perioderna:
- 4 mars till och med 20 maj 2019
- 16 juli till och med 31 december 2019
Gråsälarna får fällas under perioden:
- 20 april till och med 31 december 2019
Jaktplats
Knubbsälarna och gråsälarna får jagas inom svenskt territorialvatten inom Skåne
län.
Berörda jakträttsinnehavare ska ha gett sitt medgivande till jakten och även tagit
del av det här beslutet.
Jakt enligt detta beslut inom skyddade områden (exempelvis nationalparker,
sälskyddsområden, Natura 2000-områden eller naturreservat) är bara tillåten om
den kan ske utan hinder av de regler som gäller i dessa områden. Länsstyrelsen i
aktuellt län kan lämna information om var sådana områden finns och vilka regler
som gäller där.
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Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till annat vilt, annans
egendom och till människor i omgivningen.
Vem som får jaga
Den som jagar säl från båt ska ha gått utbildning i säljakt. Utbildningen ska vara
organiserad av jägarorganisation i Sverige eller Finland. Den som bedriver
jakten ska ha med sig ett medgivande från ansvarig för säljaktsutbildning på
Svenska Jägareförbundet. Även en kopia på detta beslut ska medföras.
Jaktmetod och tillåtna jaktmedel
Jakten får bedrivas:
- från land
- från is
- från konstruktion som är fäst på botten
- från båt (förutsatt att eventuell motor är avstängd och minst en minut
förflutit sedan motorn stängts av)
- med typgodkänt fångstredskap.
Återapportering
Senast den 1 februari 2020 ska en redogörelse lämnas in till Naturvårdsverket
om hur många sälar som fällts och om hur jakten bedrivits. Redogörelsen, märkt
med detta besluts ärendenummer, skickas till registrator@naturvardsverket.se.
Bakgrund
Dennis Lundqvist har inkommit med en ansökan till Naturvårdsverket om att få
fälla fem stycken knubbsälar och fem stycken gråsälar i utbildningssyfte. Dennis
Lundqvist har i uppdrag av Svenska Jägareförbundet att hålla i
säljaktsutbildningar i Västra Götalands län, Skåne län, Blekinge län samt Kalmar
län. Under året är sex stycken utbildningar inplanerade, antalet kan dock komma
att öka. Vidare anges att Jägareförbundet rekommenderar att det är en provsäl
per fyra deltagare vid säljaktsutbildningarna vilket ställer stora krav på
insamling av djur. Skjutna djur i skyddsjakt samt bifångade sälar kommer också
att användas men att ha tillstånd för utbildningssälar är nödvändigt för att klara
av kurserna med bra kvalitet.
Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
aktuell ansökan.
Skäl
Aktuella bestämmelser
Naturvårdsverket kan fatta beslut om jakt efter säl i utbildningssyfte med stöd av
31 § jaktförordningen (1987:905). För att jakt i utbildningssyfte ska kunna
tillåtas får jakten
•

inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens
bestånd i dess naturliga utbredningsområde och

•

det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt för att kunna
bedriva ändamålsenliga studier på arten.
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Innan Naturvårdsverket ger ett tillstånd om jakt i utbildningssyfte ska verket
höra Havs- och vattenmyndigheten, om tillståndet gäller jakt efter vilt som lever
i hav eller vatten.
I enlighet med 9 b § jaktförordningen ska det i beslut enligt 31 §
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.
Enligt 31 § jaktlagen (1987:259) får jakt inte ske från motordrivna
fortskaffningsmedel. Vidare framgår av 20 § jaktförordningen att trots
bestämmelsen i 31 § jaktlagen får jakt bedrivas från båt försedd med motor
under förutsättning att motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan
motorn stängts av.
Kungörelsedelgivning av beslutet får ske om en obestämd krets ska delges,
vilket framgår av 49 § delgivningslagen (2010:1932).
Naturvårdsverkets bedömning
Jakt för utbildningsändamål bedöms vara befogat i detta fall. I enlighet med
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter säl ska den som jagar säl från båt
ha gått en utbildning i säljakt. Utbildningen ska vara organiserad av en
jägarorganisation i Sverige eller Finland. För att skyddsjakten ska kunna
genomföras på ett effektivt och säkert sätt är det därför viktigt att utbildningarna
tillhandahålls. Vidare är det vid säljaktsutbildningarna önskvärt att kunna
erbjuda deltagarna möjlighet att öva på de praktiska moment som krävs för att ta
till vara på fällda sälar på bästa sätt. Detta är även en förutsättning för att kunna
hantera provtagningen och de prover som ska skickas in till Naturhistoriska
riksmuseet i enlighet med besluten om skyddsjakt.
Upprätthållande av gynnsam bevarandestatus
Antalet knubbsälar ligger för närvarande över referensvärdet som angivits för
gynnsam bevarandestatus. Både populationen i Kattegatt och Skagerrak har en
god tillväxt. Knubbsälarna utefter Skånes södra kust bedöms tillhöra
populationen på västkusten men samtidigt utgöra en separat förvaltningsenhet
vilken bedöms som något mera sårbar. Oavsett jaktplats inom Skåne län
bedömer dock Naturvårdsverket att upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus för knubbsäl inte äventyras av att upp till fem individer fälls.
Antalet gråsälar i Östersjön ligger för närvarande över referensvärdet som
angivits för gynnsam bevarandestatus och arten har samtidigt en god tillväxt.
Naturvårdsverket bedömer därför att upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus för gråsäl inte äventyras av att upp till fem individer fälls.
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Annan lämplig lösning
I Skåne län bedrivs skyddsjakt efter knubbsäl och gråsäl under en stor del av
året. Samtidigt förekommer det också att sälar drunknar i samband med att de
fastnar i fiskeredskap. Dessa sälar kan i vissa fall användas i de planerade
utbildningarna men det är inget som går att förutsätta. Ett enskilt tillstånd för
jakt efter säl i utbildningssyfte bidrar också till att säkerställa att
utbildningsmaterial finns att tillgå när så behövs. Naturvårdsverket anser därför
att ingen annan lämplig lösning finns om säljaktsutbildningen ska kunna
genomföras på ett bra sätt.
Sammantaget baserat på ovanstående kan ansökan beviljas under förutsättning
att jakten bedrivs inom den tid och på det sätt som framgår av beslutet. För att
berörda ska ha möjlighet att ta del av beslutet innan ikraftträdandet samt för att
inte störa sälarna under kutningsperioden bestäms att jakttiderna ska gälla enligt
ovan.
Delgivning
Beslutet ska delges med kungörelsedelgivning. Beslutet finns under
överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Valhallavägen 195 i
Stockholm alt. Forskarens väg 5 i Östersund och på vår webbplats
wvw.naturvardsverket.se.
Övrigt
Enligt 49 § jaktförordningen behöver inte viltvårdsavgift erläggas för jakt som
bedrivs i forsknings- och utbildningssyfte.
_______

Beslut i ärendet har fattats av enhetschefen Marcus Öhman. Handläggaren Nils
Mårtenson har varit föredragande.
För Naturvårdsverket

Marcus Öhman
Nils Mårtenson

Upplysning om hur man överklagar, se bilaga.
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Kopia till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Havs- och vattenmyndigheten
Kustbevakningen
Polismyndigheten
Svenska jägareförbundet
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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.

