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Finlands sälförvaltningsplan
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• Finland har haft en förvaltningsplan för säl sedan 2007 

• Det primära målet med planen är att möjliggöra en 
samexistens mellan gråsälen och människan som gör att 
gråsälen ses som en värdefull naturresurs som kan nyttjas 
hållbart och mångsidigt

• Som bäst jobbar man med en ny sälförvaltningsplan



Regleringen av säljakten
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• Jakt på gråsäl och östersjövikare är tillåtet 16.4.-31.12.

• Under fredningstiden 1.1.-15.4. får jakt utövas med 
undantagstillstånd för att hindra skador

• Kvoten för gråsäl är 1 050 individer och för vikare i Kvarken-
Bottenviken 300 individer under jaktåret 2018/2019

• Sälskyddsområden och naturskyddsområden begränsar de 
tillgängliga områdena för jakten



Gräsälsfångsten
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Fångsten har fallit till en nivå på 200 djur efter EU:s handelsförbud 2010



Åtgärder för att ersätta och skydda 

fisket
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• Finland har ett system med ersättningar för skadad fångst som 
tillämpats som en del av EU:s havs- och fiskerifonds regelverk

• Därtill har man beviljat investeringsbidrag för ”sälsäkra” 
fiskeredskap, t.ex. för push-up fällor och utvecklat sälfällor

• De senaste åren har man arbetet med ett innovationsprojekt som 
fokuserat särskilt på sälskrämmor och på att avskära sälarnas 
tillträde till havsvikar som är viktiga för fisket



Nytt förslag om stöd för avlägsnandet av 

gråsälar
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• Problemet med sälarna för fiskerinäringen har tyvärr ökat och 
försvårats hela tiden under detta millenium

• Därför har jord- och skogsbruksministeriet denna vecka föreslagit ett 
stödsystem för att avlägsna gråsälar som orsakar skador för fisket och 
fiskdolingen i havet

• Systemet grundar sig på forskning som visar att det särskilt är stora 
hannar som specialiserar sig på att ta fisk från redskapen och att de 
återkommer regelbundet till dem

• Målet är att förbättra fiskerinäringarnas förutsättningar och att 
gråsälarna skulle börja undvika fiskeredskap och odlingar
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Euron som verktyg för skadelindring
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• Det nya systemet gäller inte jakt utan särskilt avlägsnande av gråsälar 
vid fiskeredskap och fiskodlingar inom ramen för kvoten på 1 050 djur

• Fiskaren och odlaren skulle få 200 euro per säl som avlägsnas och 
bärgas och från vilken man tar den undre käken åt forskningen

• Därtill skulle de få 150 euro per säl som grävs ner på land och 50 euro 
skulle betalas för ett intyg av en myndighet eller fiskeövervakare som 
bevittnar detta

• Kostnaden för att lämna sälen till en avfallscentral skulle ersättas till 
högst 300 euro per säl och för att transportera sälen dit 100 euro



Lite ”sälekonomi”

11

• Naturresursinsitutet i Finland uppskattar att sälarna år 2017 som 
minimum orsakade fisket skador på 350 000 euro och fiskodlingen på 1 
miljon euro. Skadorna är i verkligheten större eftersom de inte kan 
observeras och för att sälarna skrämmer bort fisken.

• Förlusterna i hela värdekedjan från fiskaren/odlaren till konsumenten 
är betydligt större.

• Ett avlägsnande av 500 gråsälar per år skulle orsaka offentliga 
kostnader på 175 000 – 300 000 euro och för 800 gråsälar upp till 480 
000 euro.



Effekterna av det nya systemet
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• Man kan uppskatta att de offentliga kostnaderna fås tillbaka 
på många olika sätt som större fångster och bättre lönsamhet 
i fiskodlingen, mindre skador på redskap och mindre 
försäkringskostnader samt ett större utbud för konsumenten.

• Det centrala är att ge framtidstro för kustfisket som en 
livskraftig näringsgren

• Effekterna och nyttan för fiskerinäringen fördubblas om 
stödsystemet införs även på den svenska sidan!
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TACK


