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Studie av skyddsjakt av säl vid redskap. 
 

Bakgrund 
Program Sälar och Fiske gav SLUs redskapsgrupp i uppdrag att genomföra en studie av utfallet av 
skyddsjakt av säl. Bakgrunden var att Naturvårdsverket (NV) skärpte skyddsjaktbestämmelserna 
under 2016, så att säljakt endast får ske inom 200 meter från plats där fiske bedrivs och där sälar 
orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Direkt uppföljning av skyddsjakt i 
Sverige har sedan den infördes år 2001 endast skett vid ett tillfälle, 2003 (Lunneryd 2003), och då var 
materialet begränsat och inga direkta slutsatser kunde dras.  

Tre delstudier utfördes under 2016: 

• Jakt från båt vid strömmingssköt i område med omfattande skador  
• Jakt från land vid redskap i område med ej så frekventa sälbesök 
• Utfallet av skyddsjakt 2015 och 2016 i Blekinge och Skåne 

Jakt från båt vid strömmingssköt i område med omfattande skador 

Bakgrund  
Studien gjordes i Bottenhavet, norr om Hudiksvall (Figur 1). Fiskarena som var med i studien hade 
tidigare en mindre trålare med tillstånd att tråla i kustvatten-området, 4 nautiska mil från kustlinjen. 
På grund av främst avsättningsproblem av strömmingen slutade de med trålning och skiftade om till 
sköt(nät) fiske med en mindre båt, vilket även är det traditionella sättet att fiska strömming i området. 
Strömmingen används främst till egen förädling och direkt försäljning vid kaj vilket är  en situation de 
delar med de flesta fiskare i Norra Östersjön som är tvungna att höja värdet på den fisk de fångar, för 
att få ekonomin att gå ihop. 



 

Figur 1. Aktuellt område för studien 

 

Under hela året är skötfisket stört av säl som tar fisk från redskapen men viktigast, skrämmer bort 
fisken från näten (Königson et al 2007). Beståndet av strömming i Bottenhavet är god (Hav och 
Vatten 2016) och växer i biomassa vilket indikerar att det är sälen enbart som orsakar de låga 
fångsterna. Det är från loggboken svårt att på ett enkelt och tydligt sätt dokumentera sälskador men ett 
sätt vid speciellt skötfiske är att notera nollfångster. Fiskaren sätter alltid flera sätt, ca 200 m långa, 
med sköt där han vet eller ser på ekolodet att strömmingen står. När alla skötsätt ger nollfångst visar 
detta att sälskadorna sannolikt är mycket omfattande.  

Skadorna är minst tydliga under sen vår när strömmingen kommer nära land för att leka, då hinner 
inte sälen att skrämma bort all strömming från skötarna. Under 2015 och 2016, för perioden juni till 
december så har fiskaren fiskat ungefär 100 gånger. Under 2015 var frekvensen nollfångster 45 % och 
under 2016: 36 %.  Vid många tillfällen åker dessutom fiskarna ut dagen innan för att sätta näten, dvs. 
två dagar med enbart kostnader utan någon inkomst. Medelfångsten vid dagar med fångst var 2015: 
300 kg och 2016: 296 kg per dag, dvs. i dessa fall lyckades inte sälen hitta alla skötsätten. 

     

Figur 2 a och b Fångst per dag av strömming under olika månader samt andel nollfångster per månad 
under 2015 respektive 2016. 

I det aktuella området finns två skär där gråsälar går upp på land, här har en stor del av de sälar som 
skjutits i Bottenhavet blivit fällda tidigare. Dessa skär är inte inom 200 m från skötfisket som bedrivs i 



djuprännor. Skall skyddsjakt nu ske måste det utföras från båt eller vid land då strömmingen går nära 
för att leka. 

Metod och resultat 
Studien omfattade riktad skyddsjakt på tre sätt vid strömmingsfiske.   

• Från skötbåt under vittjning av skötarna 
• Vid fint väder ankra en båt vid en nylagd sköt och passa området kring sköten. 
• Från land i maj månad vid en utplacerad sköt  

Totalt gjordes 80 timmar ren jaktinsats av erfarna jägare där fokus var på att enbart skjuta säl. Det 
avlossades 88 skott med anpassad sälammunition, så kallade blöta kulor, som inte lätt rikoschetterar 
mot vattenytan och även vid en ytlig träff av en sälskalle ger omedelbart dödlig effekt. Fem sälar 
dokumenterades skjutna varav en kunde bärgas. Vid alla övriga skott bedömdes det vara en klar bom. 
I övrigt dokumenterades antalet sälobservationer, avstånd och tidpunkt (Tabell 1). 

Tabell 1. Utfall av de olika jaktförsöken.  

 

 

Skötbåten 

Vid jakt från  skötbåt, totalt 18 timmars passande vid dragning av sköt och totalt 89 observationer, så 
höll sig sälarna på relativt långt avstånd från båten, sällan närmare än 100 m. Trots en intensiv 
eldgivning, 51 skott, så gav det inget resultat av döda sälar. En intensiv eldgivning gav inte heller en 
signifikant ökning av tid till en ny säl observerades efter skott (t-test. p=0,14) (Figur 3). Vid fem 
tillfällen då det lossades färre än fem skott tog det i snitt 7 minuter innan nästa observation, vid tre 
tillfällen där det lossades fler än 10 skott tog det 11 minuter. Någon tendens till att sälarna höll sig på 
längre avstånd till båten efter antalet skott fanns inte alls där det vid intensiv skottgivning var 120 m i 
medelavstånd mot 133 m vid färre än 5 skott. 
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Figur 3. a. b. Tid och avstånd innan säl observerades efter skott (95 % konfidensintervall) indelat efter 
skottinsats per tillfälle. 

 

Omg
ång Vad Tillfällen Start Slut

Tim
mar

Säl 
obs

Medelav
stånd Skott Döda

1 Skötbåt 12 21-apr 07-maj 18 89 147 51 0
2 Vid sköt 11 12-okt 09-dec 34 119 98 35 4
3 Från land 17 21-apr 03-maj 28 6 158 2 1

Summa 80 214 88 5



 

 

 

 

 

Jakt vid sköt  

Jakt från liten båt ankrad vid sköt (totalt 34 timmar) gav ett bättre resultat än jakt från skötbåten. 
Totalt observerades 119 sälar varav fyra träffades, det krävde 35 skott. De flesta skott skedde då 
avståndet uppskattades till mindre än 70 m. Vädret var en tydlig begräsning, även vid svaga vindar 
var det svårt att fokusera siktet på sälen på grund av båtens rörelser. Vid ett tillfälle observerades 48 
sälhuvuden vid sköten under 4 timmars observation från det att sköten sattes i sjön (Figur 4). Endast 
en gång var sälen närmare än 50 m från den ankrade båten vilket visar att sälarna var väl medvetna 
om båten. Det uppskattades att det var minst tre sälar vid sköten vid detta tillfälle. I detta fall drogs 
sköten efter observationen och den var helt utan strömming undantaget några enstaka huvuden som 
satt kvar i näten. 

 

Figur 4. Observationer och uppskattat avstånd till sälarna vid ytan under fyra timmars observation vid 
en nylagd strömmingssköt. I säkra fall noterades storleken på sälen. Sköten är markerat med grått 
streck. Observatören befann sig i origo. 

Jakt från land  

Jakt från land vid sköt fungerar enbart under våren när strömmingen går nära land för att leka. Skytte 
från land ger säkra skottillfällen med rätt utrustning och erfarenhet. Under den tid studien gjordes var 
det enbart 6 observationer av säl vid den lagda sköten under totalt 17 timmar och det lossades enbart 
två skott. Det blåsiga vädret var en orsak till det begränsade utfallet. 

Sälskador 

Ingen direkt koppling av skador i fisket vid de olika skötarna relaterat till jaktinsats kunde ske på 
grund av fiskaren väger hela fångsten först när han kommer i land och rapporterar hela fisket per dag 
till Havs och Vattenmyndigheten.  



 

Jaktstudie 2 Blekinge 

Bakgrund 

Studien skedde i Blekinge vid ett fiske med fasta laxgarn(nät). Laxgarnen är 60 m långa och står 
längre tidsperioder på utmärkta platser utifrån land, med en vinkel längst ut. Laxen garnar fast i 
maskorna när den simmar längs land. Garnen vittjas med jämna mellanrum. Fisket startar i början av 
maj och pågår normalt fram i augusti månad. 

Fiskaren vet att han har sälskador genom att han kan se att sälen dragigt ut fisken från nätet via hål 
eller nättrassel. Det är sällan det sitter skadade fiskar kvar, utan sälen tar bort hela fisken ur näten. 
Andra studier av sälskador har visat att den dolda skadan, att sälen tar fisk från näten utan rester är 
mycket omfattande (Königson et al. 2009). Observationer av säl runt näten har sällan gjorts av 
fiskaren. Någon uppskattning av omfattningen av sälskadorna har fiskaren därför inte kunnat göra mer 
än misstänka att de varit omfattande. 

Jaktstudien  

Studien utfördes i samarbete med lokala jägare som ombads att passa vid näten. Mellan den17 maj 
och 2 juni satt jägare på pass i totalt 30 timmar, det observerades säl vid 5 tillfällen (6 timmar i 
genomsnitt per observerad säl). Det avlossades 3 skott varav 2 resulterade i fällda sälar. Ingen säl 
kunde bärgas. Fiskaren förde noggranna anteckningar av fångst och skador vid varje garn. Totalt 
fångades 438 laxar och antalet dokumenterade sälskadetillfällen var 23. Figur 4 ger en indikation på 
hur fångst och skadeförloppet påverkades av borttagna sälar. 

Vid varje tillfälle som en säl sköts så ökade fångsterna drastiskt samtidigt som skadorna minskade. I 
mitten av juni ökade sälskadorna. Samtidigt stoppade Havs- och vattenmyndigheten laxfisket 
eftersom den nationella laxkvoten i Östersjön var överträdd och studien kunde därför inte fortsätta.  

 

 

Figur 4. Fångst av antalet laxar fördelat på tredagarsperiod samt den procentuella fördelningen av 
sälskador under perioden. 

 

Studie 3 Utfallet av skyddsjakt 2015 i Blekinge och Skåne  



Bakgrund 

Under 2015 ökade jakten markant i Blekinge och Skåne jämfört med 2014, det sköts 19 respektive 26 
sälar i jämförelse med 3 respektive 0 sälar. Om detta har påverkat skadeförloppet i loggboken är inte 
analyserat än på grund av att sälskadenoteringar inte har erhållits från Havs och Vattenmyndigheten. 

Det skickades in 29 prover från jägarna till Naturhistoriska Riksmuseet (Tabell 2). Av sälarna i Skåne 
blev 15 stycken skjutna från Åhus till Blekingegränsen och dessa dominerades av vuxna hanar (63 
%). Sälarna i Blekinge, 24 stycken, blev skjutna längs hela Blekingekusten. Av dessa var 71 % kutar 
eller juveniler och 21 % vuxna hanar. Utfallet från Skåne skiljer sig markant från fördelningen av 
skjutna gråsälar från tidigare säljakt i egentliga Östersjön där det mellan 2002 och 2014 rapporterades 
59 % kutar och juveniler (Bäcklin et al, 2015). Utifrån erfarenheter vid laxredskap dominerar adulta 
hanar skadebilden (Königson et al. 2013) varför speciellt utfallet i Skåne är värt att studera. 

Tabell 2. Utfallet av de skjutna djuren i Skåne och Blekinge. Kut är mindre än ett år, juvenil 1-3 år 
och övriga räknas som adulter. Längden av sälarna mättes av jägarna och kan variera på grund av 
flera faktorer. 

Skåne    Blekinge   
Längd 
cm 

Kön Ålder  Längd 
cm 

Kön Ålder 

150 Hona Juvenil  120 Hane Kut 
155 Hane Juvenil  120 Hona Kut 
159 Hona Adult  123 Hane Kut 
165 Hane Adult  123 Hona Kut 
165 Hona Adult  125 Hane Kut 
175 Hane Adult  130 Hona Kut 
180 Hona Adult  135 Hane Kut 
181 Hane Adult  137 Hona Juvenil 
187 Hane Adult  138 Hane Juvenil 
190 Hane Adult  145 Hane Juvenil 
195 Hane Adult  157 Hona Adult 
195 Hane Adult  185 Hane Adult 
199 Hane Adult  191 Hane Adult 
200 Hane Adult  199 Hane Adult 
200 Hane Adult     
 

Från de skjutna sälarna i Skåne och Blekinge blev 17 magar sparade för genomgång av dieten som 
utfördes av Naturhistoriska Riksmuseet. Av dessa individer saknade nio sälar mag -och tarminnehåll 
helt och hållet, i två sälar hittades enbart otoliter i tjocktarmen, i övriga sex gråsälar fanns hårddelar 
enbart i magsäcken. Inga hela fiskar hittades. I en individ hittades sju stjärtar från makrill. 

Av de åtta gråsälar som innehöll födorester artbestämdes bytet med hjälp av otoliter i sju av djuren 
(Figur 5). Den sista innehöll enbart några få kotor som var kraftigt eroderade och kunde inte 
bestämmas till familj. Torsk dominerade fullständigt i magarna från fem individer. En juvenil säl hade 
en varierad diet av sillfiskar, makrill, gädda och tobis. 



 

Figur 5. Antalet otoliter i gråsälsmagar uppdelat i vikt av djuret. 

Av torskarna var en majoritet mindre än 35 cm (minimåttet för torsk) men även enstaka större torskar 
hade konsumerats (Figur 6). En beräkning av torskarnas vikt gav att 53 % av den totala vikten var 
torskar av laglig storlek.  

 

 

Figur 6. Längdfördelning av torsk baserat på 170 torskotoliter hittade i fem gråsälmagar. 

 

Sammanfattning 
Vid studien i Bottenhavet kunde det konstateras att den typ av skyddsjakt som nu tillåts inte är något 
realistiskt alternativ för fiskaren. Givetvis bör några skjutna sälar vid redskapen ha en positiv effekt på 
fisket men sälarna är så många och arbetsinsatsen så hög att det inte är möjligt att utföra i tillräcklig 
omfattning för en långvarig och påtaglig effekt. Gevärsskott i närheten av sälhuvuden har 
sammantaget heller inte heller någon avskräckande effekt, det fanns ingen signifikant påverkan av 
vare sig tid till nästa sälobservation eller avstånd till båten. 

En tillåten och omfattande jakt på sälhällorna i närheten skulle ge mångdubbelt fler fällda sälar till 
samma arbetsinsats och rimligtvis en större positiv effekt för fiskarena i närheten. Så som 
skadesituationen ser ut i många områden och med hänsyn till den begränsade eller obefintliga 



tillgången av sälsäkra alternativ krävs det, om det skall ske ett effektivt lönsamt yrkesfiske, att en 
balans mellan antalet skadegörande sälar och skador i fisket nås. 

I Blekinge, där det observerades få sälar, indikerar utfallet av en riktad skyddsjakt en stor effekt. Här 
rör sig relativt få sälar och det är många mil till närmaste större sälskär. En viss reservation bör göras 
efter det var få skjutna sälar och materialet litet. Fiskaren själv är helt övertygad om jakten har haft en 
stor betydelse för hans goda fångster under 2016. Under 2017 kommer det att göras en uppföljning av 
jaktstudien. 

Som slutsats kan dras att Naturvårdsverkets nya begränsning av skyddsjakten är till hinder för en 
effektiv begräsning av skador i områden där det är många skadegörare. I områden med begränsat antal 
sälar, vilket det idag finns väldigt få av längs svenska kusten, kan en intensiv skyddsjakt för att få bort 
skadegörare ha en positiv effekt för kustfisket och bör på alla sätt stödjas. 

Ännu kan det inte utvärderas om det relativt stora antalet skjutna sälar, framför allt under 2015, i 
södra Östersjön kan ha haft en positiv utveckling på skadesituationen i torskfisket på grund av att 
Havs- och vattenmyndigheten inte levererat sälskadenoteringar i loggboken. Dietstudier, av tyvärr få 
sälar, indikerar dock att sälarna i området är i huvudsak torskkonsumenter och även konsumerar fisk i 
direkt kommersiell storlek, vilket ytterligare ökar på svårigheterna för ett kommersiellt gångbart 
yrkesfiske i området. 
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Bilaga bilder. 

 

 

Skötbåten under vittjning. 

 

Normal fångst vid sälangrepp, tomma nät med några huvud kvar. 



 

Normal observation av sälhuvud från skötbåten. 

 

Passning vid sköt. 

 



 

Säljakt vid sköt från land. 

 

Laxgarn i Blekinge där fiskaren vittjar garnet. 

 



 

 

 

 

 

 


