
Djurskyddet Sverige  

Att:  Åsa Hagelstedt 
2019-06-17 
 
Hej Åsa! 

Jaktkritikerna skickade en skrivelse till regeringen den 10 maj 2019 till 
(Näringsdepartementet/Landsbygdsminister Jenny Nilsson) avseende den omröstning som 
skedde i riksdagen (miljö- och jordbruksutskottet) den 4 april 2019 om att införa licensjakt 
på säl. Voteringen i denna fråga slutade med 163-140 för att införa licensjakt på säl. Detta 
beslut har nu gått till regeringen, som ett tillkännagivande. Det ligger under beredning på 
Näringsdepartementet – Fisk, Jakt och Rennäring handläggare är Anna Larsson. (ärende nr 
2019/01957/FJR) 

Jaktkritikerna anser att det är viktigt att detta kommer ut på remiss. Efter samtal med 
handläggaren Anna Larsson framgick det att om man hänvisade till remissomgången 
angående licensjakt på säl 2013 och då krävs det inte någon ny remissrunda. Jag hävdade då 
att många miljöorganisationer hade varit negativa till licensjakten i sina remissvar och att 
verkligheten sedan dess har förändrats.  
 
Argumenten för att minimera sälstammarna då var samma som i dag - man hävdade då som 
nu att det ökande antalet sälar hotar fiskbestånden i Östersjön. Att sälen orsakar stora 
skador på kustfisket och förstör fångstredskapen, samt att jakt inte innebär någon fara för 
sälarnas bevarandestatus. Just dessa argument, låg till grund när riksdagen den 4 april i år 
röstade för att införa licensjakt på säl. (2018/19:MJU9) 

Jaktkritikerna har i sin skrivelse riktat en uppmaning till regeringen att inte godta förslaget 
om att införa licensjakt på säl, eftersom detta riksdagsbeslut bygger på oriktiga grunder och 
okunskap. Jaktkritikerna hänvisar i sin skrivelse till nya forskningsrön, både i Sverige och 
Finland där man belägger att det är främst klimatkrisen, övergödning och överfiske (trålning) 
som är de verkliga problemen.  

Detta var en kort sammanfattning av (Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2018/19:MJU9) 

Vår fråga till dig och Djurskyddet Sverige är om ni kan tänka er att själva yttra er i detta 
ärende till regeringen och om ni kan tänka er att tillsammans med Jaktkritikerna, samt andra 
miljöorganisationer skriva på en appell mot riksdagens beslut att införa licensjakt på säl?  

Med vänlig hälsning 

Margareta Sturemyr 


