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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ekström, Emil
Tel: 010-698 15 91
emil.ekstrom@naturvardsverket.se

BESLUT
2016-04-22

Ärendenr:
NV-00655-16

Tilläggsbeslut till beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2016

Beslut
Naturvårdsverket beslutar att ersättning får utgå även för provtagning som
genomförs vid skyddsjakt efter gråsäl före den 1 augusti 2016, om
provtagningen sker efter överenskommelse med Naturhistoriska riksmuseet.
I övrigt gäller Naturvårdsverkets tidigare beslut från den 7 april 2016 i ärendet.
Detta beslut ska delges med kungörelsedelgivning.
Bakgrund
Naturvårdsverket beslutade den 7 april 2016 om skyddsjakt efter 480 gråsälar.
Beslutet förenades med ett antal villkor för skyddsjaktens genomförande. Av
villkoren framgår bl.a. att fällda gråsälar så långt som möjligt ska bärgas. Om
gråsäl fällts och har kunnat bärgas ska en mer omfattande provtagning ske från
och med den 1 augusti till och med den 31 december. För den provtagningen får
ersättning utgå från Naturhistoriska Riksmuseet (NRM).
Efter kontakt med NRM har framkommit att det finns ett behov av att vid jakten
genomföra viss ytterligare provtagning före den angivna provtagningsperioden.
Skäl för beslutet
Det är enligt Naturvårdsverket viktigt att NRM får in de prover som behövs för
övervakningen av gråsälspopulationens hälsostatus. En möjlighet till ersättning
till jägarna skapar ett incitament för att NRM ska kunna genomföra
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övervakningen. Det finns därför skäl för ett tilläggsbeslut om att ersättning får
utgå även för provtagning som genomförs vid skyddsjakt efter gråsäl före den 1
augusti 2016, om provtagningen sker efter överenskommelse med
Naturhistoriska riksmuseet.
Se bilaga för information om hur man överklagar.
_______
Beslut i ärendet har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka. Vid den
slutliga handläggningen i övrigt har deltagit juristen Hanna Ek och
vilthandläggaren Emil Ekström, den sistnämnde föredragande.
För Naturvårdsverket

Gunilla Ewing Skotnicka
Emil Ekström
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Kopia till:
Havs- och vattenmyndigheten
HELCOM
Kustbevakningen
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs 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 Östergötlands län
Naturhistoriska riksmuseet
Skärgårdarnas riksförbund
Svenska Jägareförbundet
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Sveriges lantbruksuniversitet
Viltskadecenter
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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 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.

