Bilaga 1 till N4a22E02_29032022

Riktlinjer för skyddsjakt på gråsäl år 2022

För att minska skador förorsakade av säl för fiskerinäringen är skyddsjakt på gråsäl i enlighet med dessa

riktlinjer tillåten under perioden 15.4.2022-31.1.2023. Avskjutningskvoten är totalt 500 (femhundra) gråsälar
för hela landskapet. Rapporteringen av fällda gråsälar ska utan dröjsmål meddelas landskapsregeringen.
Landskapsregeringen kan avlysa jakten då det totala antalet rapporterade sälar uppgår till 500 stycken.

Skyddsjakt på gråsäl

Med stöd av 28 och 29 §§ jaktlagen för landskapet Åland (ÅFS 1985:31) har landskapsregeringen beslutat att
skyddsjakt på gråsäl får bedrivas på eget initiativ enligt följande:
•

Jägaren ska inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på område där jakt bedrivs samt i övrigt följa

•

Vid skyddsjakt på gråsäl ska ammunition som uppfyller kraven i 6 § 2 mom. 2) jaktförordningen

•
•
•
•

•

jaktlagen.

för landskapet Åland (2020/116) användas. Förbjudna fångstmetoder, i enlighet med Rådets

direktiv 92/43/EEG bilaga 6 a, ska iakttas.

Jakt från båt är inte tillåten förutom vid avlivning av skadskjuten gråsäl eller vid jakt från
stillaliggande båt inom 300 meter från en registrerad yrkesfiskares fiskeredskap.

Jakt inom sälskyddsområdet vid Karlbybådarna samt inom områdena Ytterstberg och Märkets
fyrland, enligt de gränser som anges i Natura 2000-nätverket, är förbjudet året runt.

Skyddsjakten kan stoppas med omedelbar verkan om situationen för gråsälen kräver det eller om
kriterierna för jakten inte följs.

Jakten bör i första hand inriktas till områden där skador av gråsäl förekommer.

Från avlivade gråsälar kan prover för forskningsändamål tas. Enheten för jakt- och viltvård
förmedlar vid behov naturresursinstitutets material och blanketter för provtagningen.

Tillvaratagning av fälld gråsäl

Ätligt vilt som fällts under jakt ska i enlighet med 53 § jaktlagen tillvaratas och användas.

Landskapsregeringen tillhandahåller informationsmaterial om säljakt och tillvaratagande. Observera att

handel med sälprodukter är förbjuden enligt europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1775 av
den 6 oktober 2015.

Redovisning

Rapportering av fälld/påskjuten gråsäl ska ske utan dröjsmål, dock senast klockan 23.00 samma dygn som säl
fällts, till landskapsregeringens jaktportal (jakt.regeringen.ax), på telefonnummer 018-25322 (telefonsvarare)
eller annat i enlighet med på landskapsregeringens hemsida föreskrivet sätt. Under kontorstid går det även
bra att direkt kontakta jaktförvaltningen på telefonnummer 018-25000.
Vid rapporteringen ska följande uppgifter redovisas:
1.

Namn och jägarnummer

3.

Datum, klockslag och plats där sälen/sälarna sköts

2.

Telefonnummer
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