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Ansökan om tillstånd till skyddsjakt på säl (NV-01207-16; NV-00655-16; NV01209-16)
Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om
Naturvårdsverkets generella beslut om skyddsjakt efter grå-, knubb- och vikaresäl.
Svaren följer de frågor som har ställts.
1. Det är svårt att avgöra om skyddsjakten kommer minska skadorna på fisket.
Självklart kommer skadorna minska om bestånden kraftigt decimeras lokalt. WWF är
inte emot skyddsjakt men principiellt bör jakten riktas mot de individer som orsakar
problemen.
2. Världsnaturfonden WWF anser att skyddsjakt på vikaresäl bör undvikas då den
förnuvarande minskar i antal inom det sydliga utbredningsområdet främst på grund av
klimatförändringarnas påverkan av havsisen
(http://www.bioone.org/doi/abs/10.1579/0044-7447-33.4.249). Den föreslagna
skyddsjakten är inom den norra delen av utbredningsområdet. Troligen kommer även
här havsisens utbredning minska i framtiden, men på ett längre tidsperspektiv.
Vikaren är beroende av havsis för att kunna reproducera sig. Det handlar inte bara om
havsis utan även om vinterregn som medför att snötaken ramlar in på kuten
(http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/191472/Rapport143.pdf?sequen
ce=1). WWF anser att Naturvårdsverket bör ta framtidens klimatförändringar i
beaktande rörande framtida skyddsjakter på vikaresäl. Gråsäl kan föda på land och är
inte lika beroende av havsis och knubbsäl föder nästan uteslutande på land och berörs
inte av ovanstående.
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3/4. Den föreslagna skyddsjakten i sig kommer med all sannolikhet inte minska
populationerna av de tre sälarterna negativt. Det som är problematiskt är att den
kombinerade effekten av skyddsjakt och ”allmänna” jakt i andra Östersjöländer ihop
med bifångster av säl i fisket kan mycket väl påverka bestånden negativt och en
samlad analys av den kombinerade effekten saknas i det av Naturvårdsverkets
föreslagna skyddsjakt.
5. WWF stödjer Naturvårdsverkets förslag om att inte tillåta jakt på annans
jaktområde.
6. WWF stödjer Naturvårdsverkets föreslagna nya villkorsformulering.
7/9. WWF har ingen avvikande åsikt än Naturvårdsverkets förslag.
8. WWF har ingen avvikande mening rörande jakttider på gråsäl och knubbsäl. Vi vill
dock påpeka att vi är frågande till skyddsjakt på vikaresäl, se punkt 2.
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