
 

        

Sälseminarium i Luleå den 1 mars 2019 
 
Föraktiviteter 
Seminariet föregicks av två evenemang dagen innan, båda väldigt uppskattade av deltagarna. Först 

på schemat var vinterfiske på isen utanför Junkön med besök och fika i Junköns Fiskemuseum.  

 

  

 

 

På kvällen var det surströmmingskalas i Kallax bygdegård med filmvisning och traditionella sånger, 

där flera i sällskapet smakade surströmming för första gången. Deltagarna fick även insikt i 

surströmmingens historia samt tillverkningsprocessen. 

  

   

 



 

        

Sälseminarium 
 
Lokalen var sessionssalen i Luleås stadshus och drygt 120 åhörare och 12 föredragshållare hade 

samlats. Eldsjälen Ulf Lindgren från Surströmmingsproducenterna inledde och berättade att 

seminariet var tänkt att kunna ge beslutsfattare goda råd i fråga om hur sälen kan hanteras.  

 

Landshövdingen i Norrbottens län, Björn O Nilsson, hälsade deltagarna välkomna och pratade om 

fiske kopplat till både livsmedelsstrategin och de globala hållbarhetsmålen. Han ansåg att seminariet 

var en start till fördjupat samarbete i sälfrågan och att det var viktigt att vi förvaltar sälen precis 

som andra viltstammar.  

 

Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare på SLU, har jobbat med konflikten säl-människa i 20 år. Han 

gav en överblick över forskningen där man länge jobbat med att försöka ta fram sälsäkra 

fiskeredskap för att rädda de kustfisken som är hårdast drabbade. Att kvantifiera skadan på fisket 

är också viktigt och skadorna har stadigt ökat med de ökande sälpopulationerna. Genom att sätta 

ut garn med märkta fiskar har man visat att förutom de skadade fiskar som fiskaren ser i sina 

redskap finns en stor så kallad dold skada, där sälen tar minst lika mycket till ur redskapen som det 

fiskaren ser. I vissa bestånd har sälens predation på fisk en stor påverkan. För siklöjan visar 

forskning att sälen kan ta upp till 10 gånger mer än fisket. Sven-Gunnar understryker att vi behöver 

bättre data men också att vi måste ha en aktiv förvaltning av sälpopulationerna.  

 
Från Jord- och skogsbruksministeriet i Finland kom Orian Bondestam för att berätta om arbetet i 

vårt grannland. Även där har man jobbat med sälsäkra redskap, men också med sälfällor och 

sälskrämmor. Han underströk att det gäller att se sälen som en värdefull naturresurs att nyttja. Ett 

stort problem i detta är saluförbudet för sälprodukter som gjort att det i Finland varit svårt att få 

intresse för att fälla de sälar som tilldelats för skyddsjakt. Man har därför tagit fram ett nytt system 

som ska börja gälla i år. Det innebär ett stödsystem som ger 200 euro i bidrag för varje säl som 

skjuts och bärgas. Ytterligare 150 euro betalas för de sälar som grävs ned på land eller upp till 400 

euro för att transportera dem och lämna dem till en avfallscentral. Man räknar med att för de 800 

sälar som är landets skyddsjaktskvot skulle åtgärden kosta upp till 480 000 euro. I Finland ser man 

det som ett sätt att avlägsna de ”skadesälar” som främst inriktar sig på att vittja fiskeredskap och 

få dem att undvika redskapen.  

 
Först ut av de svenska myndigheterna var Havs- och vattenmyndigheten (HaV), med 

avdelningschefen för fiskförvaltning Ingemar Berglund. Han visade hur ekonomin för många 

fiskare starkt påverkas av sälsituationen. HaV har det övergripande förvaltningsansvaret när det 

gäller sälpopulationerna, men sälfrågan är inte enkel. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska sälar 

och deras livsmiljöer skyddas och hur sälpopulationerna mår används som en indikator på god 

miljöstatus i EU:s havsmiljödirektiv. Helcom ger rekommendationer om sälpopulationernas storlek 

och tillväxt (där målet är att sälpopulationerna ska tillväxa maximalt tills de når sin maxgräns, så 

kallad carrying capacity) som HaV har i uppdrag att implementera. HaV har förvaltningsplaner för 

de tre sälarterna, där målet är ”Sälbestånd med gynnsam bevarandestatus och vars påverkan på 

människan ska vara neutral eller positiv”. Dessa planer ska uppdateras och åtgärdsprogram tas 



 

        

fram, men HaV avvaktar detta med hänvisning till att ytterligare informationsinsamling behövs. De 

verktyg som idag finns för att minska konflikten är skyddsjakt, viltskadeersättningar och 

förebyggande åtgärder som att utforma och implementera sälsäkra redskap.  

 
Anna-Carin (som kallas Kajsa) Westling, presenterade sig som säljägare och djurvän. Hon pratade 

med inlevelse både om ”sina” sälar och om ”sina” fiskare. Hon älskar sälar men hon dödar dem. 

För henne är det självklart och det handlar om viltvård, som med vilket annat viltbestånd som helst. 

Hon tycker att det är viktigt att jakten utförs korrekt och med respekt för djuren, och hon håller 

också kurser för andra som är intresserade av säljakt. Kajsa sköter det mesta av skyddsjakten i sitt 

område och följer med fiskarna ut när de drar näten för att hålla sälarna på avstånd. Ibland ligger 

sälen ligger under fiskebåten och de kan äta upp ca 70% av fisken. Kajsa tar själv tillvara på allt från 

de sälar som hon fäller– skinn, olja för värme, kött till mat, men är mycket kritisk till saluförbudet 

som gör att man inte får handla med sälprodukter och menar att det är oetiskt.  

 

Länsrådet i Norrbotten Johan Antti lyfte skillnaden mellan jakt på annat vilt och säl. När det gäller 

övriga stora (landlevande) rovdjur så har länsstyrelsen i uppdrag att sköta förvaltningen regionalt 

utifrån nationella mål, föreskrifter mm. Johan väckte frågan om man inte skulle kunna ha en 

regional förvaltning även av säl. Han menar att detta skulle ge en mer aktiv förvaltning, mer lik den 

för övriga rovdjur. Detta förutsätter ett beslut om licensjakt på säl. Johan vill också se en tydligare 

samverkan mellan Sverige och Finland i sälförvaltningen då sälen inte känns vid några 

nationsgränser utan fritt rör sig mellan kusterna.  

 
Kristina Yngwe (C) är ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (MJU). Hon underströk 

att fisket är viktigt både som leverantör av livsmedel, ur självförsörjningshänseende och ur ett 

landsbygdsperspektiv, kopplat till turism och besöksnäring. Kristina menar att det i politiken finns 

en förståelse för problematiken som sälen skapar för fisket. Att man behöver förvalta även 

sälpopulationerna på ett bra sätta så att vi kan få fungerande näringar i samspel med naturen. Hon 

berättar att det just nu ligger 19 motioner kopplade till säl hos MJU och att dessa ska tas upp i ett 

betänkande inom kort. Hon tror själv att det finns en politisk majoritet för att införa licensjakt på 

säl. Sälen ingår i frågor om biologisk mångfald och viltförvaltning och ligger därmed på 

Miljödepartementet. När det gäller saluföringsförbudet ville Sverige få behålla undantaget, vilket 

inte gick. Det kan vara fortsatt svårt att få frågan ändrad i EU, och Kristina ser inte det fönstret för 

närvarande.  

 

Sveriges fiskares producentorganisations ordförande, Peter Ronelöv Olsson, har varit fiskare i 30 

år. Sälen kan äta tio gånger mer än vad fisket fiskar utan att någon reagerar. Trots att fiskare har 

slagit larm om situationen under många år har inget hänt. Han känner en viss hopplöshet inför 

framtiden och tror att det inte kommer ha hänt något alls i frågan om ett år. Peter sa lite halvt på 

skämt att vi kanske är för snälla när vi protesterar i Sverige. Vi kanske borde börja fundera på att 

barrikadera någon hamn med fiskebåtar för att synas.  

 

 



 

        

Nils Mårtensson, handläggare på Naturvårdsverket (NVV), berättade att de har ett delat 

förvaltningsansvar med HaV när det gäller sälen, där NVV har frågorna om jakt. Idag är det endast 

möjligt med skyddsjakt på säl enligt Jaktförordningen, men NVV har under många år förespråkat 

ett införande av licensjakt på säl. Detta skulle vara en tydligare förvaltning och förhoppningsvis 

minska konflikten. Om licensjakt införs menar han att man mycket väl skulle kunna diskutera att 

beslut i varje fall till viss del delegeras till länsstyrelsenivå.  

 
För Jägareförbundet var Hans Geibrink inbjuden talare. Han betonade att det är viktigt att förvalta 

sälstammarna precis som vi gör med annat vilt. Det är ingen annan viltart där vi låter den tillväxa 

fritt för att sedan låta sjukdom reglera stammen. Hans menade att vi behöver en jakt både på 

skadegörande individer men även för att reducera stammen som helhet. Detta bör enligt 

Jägareförbundet ske genom beslut om licensjakt samt bibehållen skyddsjakt (tex under fredningstid, 

vid skador på redskap). Sälskyddsområdena är ofta de traditionellt bästa säljaktsområdena. Finns 

det anledning med dagens sälstammar att bibehålla dessa, lika stora, hela året? Hans tycker även att 

det bör utgå en ersättning till de som skjuter sälar eftersom det är en komplicerad och dyr jakt som 

tar mycket tid. Något som Jägareförbundet anser är viktigt är att få bort sälhandelsförbudet, då de 

tycker att det är etiskt fel att behöva dumpa skjutna djur.  

 

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin ansåg att fisket är en resurs som tas dåligt 

tillvara. Det handlar om livsmedelsproduktion, kunskaper och erfarenheter om havet, 

innovationskraft och en stark landsbygdsnäring. För att Livsmedelsstrategin ska nå fram måste 

berörda myndigheter ha den i åtanke i all ordinarie verksamhet. När det gäller fisket är det många 

aktörer och ofta lite tufft samtalsklimat, men just i sälfrågan verkar faktiskt alla vara ganska överens. 

Jordbruksverket har sedan ett antal år fört fram sin syn att det bör införas licensjakt under 

kontrollerade former, samt att saluförbudet för sälprodukter bör tas bort.  

 

I paneldiskussionen deltog Christina Nordin, Kristina Yngwe, Peter Ronelöv Olsson, Orian 

Bondestam, Ingemar Berglund, Sven-Gunnar Lunneryd och Nils Mårtensson. Diskussionen kan 

sammanfattas med att man tyckte att det var ett positivt möte, med god uppslutning och stort 

intresse. Det verkar finnas samsyn i sälfrågan, men något konkret måste hända – snart! För att 

komma framåt krävs politiska beslut som ger myndigheterna andra verktyg. Det finska förslaget är 

ett bra sätt att skapa en morot för jakten. I Norge finns en tydlig sälförvaltning med mål för 

sälpopulationerna. Där har man inte de problem vi ser i t.ex. Sverige och Finland. Man diskuterade 

också hur en ökad samverkan mellan Sverige och Finland skulle kunna se ut.  

 

Som avslut på konferensen gav Regionrådet, Länsrådet och Kommunalrådet ett par reflektioner 

innan Ulf tackade alla deltagare och konferensen därmed var slut.  

 

Malin Skog 


