SVTs reportage – text från reportaget:
Johan Candert, frilansjournalist: - Vi är längst ut i kustbandet i Stockholms skärgård – i ett
sälskyddsområde, norr om Svenska högarna. Här undersöker sälforskare effekterna av en misstänkt
tjuvjakt i området.
Olle Karlsson, sälforskare Naturhistoriska riksmuseet: - När vi inventerar de här områdena, då flyger
vi över dem med helikopter och fotograferar hällarna uppifrån. Då brukar det vara som att titta rakt
ner i en bikupa. Det är sälar precis överallt. Du ser knappt stenen på hällarna, utan det är fullt, fullt,
fullt, med sälar. Och idag är det tomt. Det gör mig lite orolig, och man undrar vad det är som har
hänt.
I april i år övergick man från skyddsjakt till licensjakt, och jakten på säl har ökat i området. Plötsligt
dyker sjöpolisen upp.
Sten Söderlund, naturbevakare Länsstyrelsen Stockholm: - Det är bra att ni är här! Du vet att det
pågår en tjuvjakt här?
Sjöpolisen: - Ja, det är därför vi är här. Hur mycket sälar finns det i området här?
Sten Söderlund: - Alldeles för lite. Det har varit kraftiga störningar. Det fattas ungefär en 2000 sälar.
Det ska vara runt 3000 men det är bara 700 – 800 nu.
Polisen: - Vad tror man det beror på då?
Sten Söderlund: - Det beror på störningarna och jakten. Man har varit inne här i området.
Det är inte bara i sälskyddsområdet ett stort antal sälar saknas. Mycket tyder på att det har skett en
minskning i hela norra skärgården. Hur många som verkligen har skjutits vet man ännu inte – men att
tusentals har skrämts iväg är tydligt.
Lasse Söderman, chefredaktör tidningen Skärgården: - Det här saknar motsvarighet. Jag har aldrig
varit med om det här. Det har alltid funnits någon skärgårdskille som varit ute och skjutit nåt nån
gång – för sitt eget behov, men det här är satt i system, organiserat. Det pågår så gott som året runt,
flera gånger i veckan – och det är massor av jägare. Vi har loggat ungefär 300 jägare. Så deras båt den
går som en flytande köttkontainer, dagarna i ända – över hela norra skärgården. Organisatören
lämnar också nåt slags sälgaranti. Alla får skjuta sin säl, och vill man skjuta fler så kan man få göra
det. Bara att få följa med kostar 5000 kr – och mat och dryck kostar 1500 kr. Sen kostar det 5000 kr
för varje säl man skjuter.
Var de ivägskrämda sälarna tagit vägen är för tidigt att säga med säkerhet – men konsekvenserna av
den misstänkta tjuvjakten av säl kommer nog inte att gynna en redan infekterad konflikt mellan
människa och säl.
Olle Karlsson – Där vi står… Längre ut i Stockholms skärgård kan du inte komma. Den enda effekt
jakten här ute kan få är att djuren … Visst, de kanske kan nå finska vatten, men det troliga är att de
rör sig inåt i skärgårdarna. Gråsälen är ju en art som orsakar konflikter med kustnära fiske. Det som
jakten här leder till är förmodligen att vi kommer få mer sälar längre in i skärgården. Där vill vi inte ha
dem. Även ur förvaltningssynpunkt är jakt i de här områdena kontraproduktivt.”

