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Fiske och säl – en analys av möjligheter till 
samexistens 

 

 

Inledning 

Det småskaliga kustnära fisket är på väg att 

försvinna från våra svenska kuster. De senaste 

tjugo åren har antalet yrkesfiskare minskat 

drastiskt. Under perioden 1995–2013 uppgick 

minskningen i Sverige till 50 % (Sveriges Mil-

jömål, 2018). I många av de traditionella fiske-

samhällena finns idag endast ett fåtal yrkesfis-

kare kvar och de flesta närmar sig pensionsål-

dern. I miljökvalitetsmålet Hav i balans samt le-

vande kust och skärgård betonas att förutsätt-

ningarna för att bevara och utveckla lokala kul-

turmiljövärden hänger nära samman med lo-

kala försörjningsmöjligheter. Jordbruksverket 

(2018) menar att yrkesfisket är viktigt för de 

svenska kustsamhällena och landsbygden ur 

både ekonomiskt, kulturellt och socialt per-

spektiv. Att det småskaliga fisket försvinner 

kan med andra ord få en lång rad konsekvenser 

för lokalsamhället såsom förlorade skärgårds-

miljöer, försvagat kulturarv, minskade försörj-

ningsmöjligheter och minskat utbud av lokal-

fångad fisk. 

 

En växande sälstam ses som resultatet av en 

framgångsrik förvaltning av Östersjöns ekosy-

stem. I mitten av 1970-talet var antalet gråsälar i 

Östersjön nere på kritiskt låga nivåer – 3–4 000 

individer – på grund av intensiv jakt och miljö-

gifter (SLU, 2002). Sedan dess har sälarna åter-

hämtat sig och idag räknar man med att det 

finns 30 000 gråsälar i Östersjön, varav drygt 

hälften i svenska vatten (Havs- och Vatten-

myndigheten, HaV, 2017). Sälen är ett symbol-

djur som tyder på ett friskt ekosystem och när-

varon av säl är på så sätt ett viktigt naturvärde. 

På många platser är sälturism eller sälskådning 

en växande näring (Butler, m.fl., 2008; Bosetti & 

Pearce, 2003) och sälarna kan där fungera som 

ett värde för lokalsamhället. 

 

Enligt Varjopuro (2011) spelar förekomsten av 

säl, särskilt gråsäl, i Östersjön en viktig roll för 

det kustnära fiskets nedgång. Å andra sidan 

hävdar Costalgo, Bauer, Tomczak, Lundström 

och Winder (2018) att fiskresursen i Östersjön 

påverkas mer av överfiske och miljöfaktorer än 

av växande sälstammar. Sälarnas påverkan på 

fiskets intressen handlar således inte om fiskre-

sursen i stort utan om de småskaliga fiskarnas 

fångster. Sälarna äter den fisk som redan fång-

Det småskaliga fisket längs Östersjökusten minskar idag i snabb takt. Det finns många 

möjliga orsaker till utvecklingen. En som uppmärksammats är de växande sälstammar-

na i Östersjön eftersom de konkurrerar med människan om fiskresursen. Både det kust-

nära fisket och sälen är viktiga delar av Östersjöns kultur- och naturliv, men de senaste 

årens utveckling tyder på att det är svårt för småskaligt fiske och sälpopulationen att ut-

vecklas sida vid sida. Möjligheterna till samexistens kan ökas genom en fördjupad förstå-

else för berörda människors upplevelse av situationen och hur de ser på olika sätt att 

skapa balans mellan fiske och säl. I denna studie undersöks hur yrkesfiskare och lokalbe-

folkning i några traditionella fiskesamhällen i Blekinge ser på olika vägar framåt. Resul-

tatet visar tydligt att den nuvarande situationen ses som ohållbar. Det förslag som upp-

fattas ha mest positiv inverkan är förvaltning av sälstammen genom jakt. 
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ats direkt från fiskarens fångstredskap, vilket 

ger skador på redskapen och minskar fångsten i 

en omfattning som näringen har svårt att han-

tera (Waldo, Paulrud & Blomquist, 2019). 

 

För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling 

ur både socialt och ekologiskt perspektiv och 

bevara lokala traditionella kulturmiljöer är det 

avgörande att hitta möjligheter till samexistens 

för småskaligt fiske och gråsäl. I projektet Att 

samexistera med rovdjur – fallet säl och fiske tas ett 

flervetenskapligt perspektiv på problematiken, 

med en kombination av ekonomi, biologi och 

miljöpsykologi.1 I den miljöpsykologiska 

delstudien undersöks synen på småskaligt 

kustnära fiske, närvaron av säl och olika möj-

ligheter till samexistens mellan fiske och säl. 

Det är resultaten från den delstudien som pre-

senteras här.  

Fallstudie i Sölvesborg 

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län med 

en lång kustremsa utmed Östersjön. Kusten 

kantas av små fiskelägen och fisket efter ål, lax, 

torsk och sill har traditionellt sett varit viktigt i 

kommunen. Sölvesborg har i likhet med andra 

kustkommuner i Blekinge haft en drastisk 

minskning av antalet yrkesfiskare (Fiskeriver-

ket, 2010) och de rapporterade kostnaderna för 

sälskador är höga (Waldo m.fl., 2019). Vår ana-

lys baseras på en fallstudie där tre traditionella 

fiskesamhällen i Sölvesborg undersöktes – 

Hörvik/Krokås, Hällevik och Nogersund. Fall-

studien bygger på en kombination av intervjuer 

och enkäter. Intervjuerna genomfördes indivi-

duellt med lokala yrkesfiskare och som fokus-

gruppintervjuer med representanter för lokal-

befolkningen och enkäten riktades till samtliga 

hushåll i fiskesamhällena. 

 

Enkäten besvarades av 357 invånare i åldern 

18–77 år2 och 19 personer deltog i intervjuerna. 

I enkäterna fick respondenterna ta ställning till 

på vilket sätt de förväntade sig att olika förslag 

                                                           
1 Projektet är finansierat av FORMAS. 
2 Medelålder 59 år, 48 % kvinnor och 52 % män, svarsfrekvens 

41,8%. 

skulle påverka situationen för småskaligt fiske 

och säl. I intervjuerna fick deltagarna resonera 

kring effekterna av olika förslag och vilka möj-

liga för- och nackdelar de kan förknippas med.  

Synen på olika förslag 

Totalt ingick 14 förslag3 på möjligheter för 

samexistens i studien. Valet av förslag bygger 

på tidigare forskning och erfarenhetsbaserad 

kunskap från biologi, ekonomi och miljöpsyko-

logi. Tillsammans täcker de ett brett urval av 

möjligheter, från ingen åtgärd till åtgärder med 

potentiellt stora effekter, befintliga respektive 

tänkbara möjligheter samt förslag riktade mot 

enskilda fiskare, lokalsamhället eller småskaligt 

fiske i stort. De inkluderar även förslag att om-

värdera situationen och lyfta sälarnas närvaro 

som något positivt. Bredden på förslag var ett 

medvetet val för att återspegla situationens 

komplexitet. Det är dock viktigt att påpeka att 

effekterna av olika förslag inte har utvärderats.  

 

Tabell 1: Värdering av förslag 

Nr Förslag N Medel-

värde 

1 Ekonomiskt bidrag för 

skadeförebyggande 

åtgärder  

307 3.65 

2 Ekonomisk ersättning 

för förlorad fångst 

306 3.70 

3 Sälturism 302 2.89 

4 Sälen som lokalt re-

kreationsvärde 

304 2.78 

5 Ingen åtgärd vidtas 308 1.38 

6 Licensjakt på säl 308 4.08 

7 Skyddsjakt på säl  307 4.10 

10 Fysiska barriärer 305 3.50 
Förklaring: N = antal svar, Medelvärden, där 1 = mycket 
negativt, 2 = ganska negativt, 3 = varken positivt eller nega-
tivt, 4 = ganska positivt och 5 = mycket positivt.  

                                                           
3 1. Ekonomiskt bidrag för skadeförebyggande åtgärder, 2. Ekono-

misk ersättning för förlorad fångst, 3. Sälturism, 4. Sälen som lokalt 

rekreationsvärde, 5. Ingen åtgärd vidtas, 6. Licensjakt på säl, 7. 

Skyddsjakt på säl, 8. Samverkan mellan myndigheter och fiskare, 9. 

Skrämselåtgärder, 10. Fysiska barriärer, 11. Lokala informationsmö-

ten, 12. Specialregler för det kustnära fisket, 13. Övergång till trål-

fiske, och 14. Konsumentmärkning 
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Förslagen speglar framförallt de möjligheter 

som finns ur myndighetsperspektiv och i viss 

mån för lokala entreprenörer. Lokala initiativ 

för samverkan mellan olika aktörer har inte 

studerats. I den här rapporten redovisas resul-

taten för ett urval av förslagen som bedöms 

vara särskilt intressanta ur policysynpunkt. I 

Tabell 1 redovisas lokalbefolkningens syn på de 

valda förslagen som medelvärden. Ett högre 

medelvärde innebär en mer positiv syn på för-

slaget. 

 

Resultaten från enkäterna visar att olika former 

av jakt (6, 7) bedöms ha en tydlig positiv inver-

kan på balansen mellan kustnära fiske och säl. 

Något svagare inverkan, men fortfarande posi-

tiv bedöms de ekonomiska stöden (1, 2) och fy-

siska barriärer (10) ha. Att inte vidta någon åt-

gärd (5) ses som tydligt negativt och att se sälen 

som en resurs (3, 4) värderas som något nega-

tivt. I analysen har två grupper jämförts – per-

soner med respektive utan anknytning till fiske4 

– samt graden av samsyn inom grupperna un-

dersökts för att ge en mer nyanserad bild av 

svaren. Tillsammans med resultaten från inter-

vjuerna kan förståelsen för hur fiskare och lo-

kalbefolkning ser på de olika förslagen utveck-

las. Resultaten från denna analys redovisas ne-

dan.  

 

Ekonomiska stöd och fysiska barriärer 

Förslagen som bygger på ekonomiska stöd, 

Ekonomiskt bidrag för skadeförebyggande åtgärder 

(1) och Ekonomisk ersättning för förlorad fångst (2), 

finns redan och används i stor utsträckning. De 

riktar sig specifikt till yrkesfiskare och syftar till 

att hjälpa dem att upprätthålla sin verksamhet 

genom antingen omställning till ett annat fiske 

eller kompensation för den fångst som uteblir 

på grund av sälarna.  

 

Ekonomiskt bidrag för skadeförebyggande åtgärder 

(1) innebär att yrkesfiskare kan söka stöd för fö-

rebyggande åtgärder mot skador i fisket som 

orsakas av säl hos Jordbruksverket eller Läns-

styrelsen (HaV, 2016). Stödet kan sökas för in-

                                                           
4 Anknytning till fiske innebär att personen själv eller någon i den-

nes hushåll arbetar inom fiskenäringen. 

vesteringar i utrustning för att skydda redskap 

och fångst samt för att utveckla ny teknik eller 

kunskap för att förebygga sälangrepp och möj-

liggöra samexistens. Som framgår i Tabell 1 vi-

sar enkäterna att stödet uppfattas som ganska 

positivt av lokalbefolkningen. En närmare ana-

lys visar att det finns en stor spridning i svaren 

och att synen på det skiljer sig beroende på om 

man har någon personlig anknytning till fiske-

näringen eller inte där de utan fiskeanknytning 

ser stödet som mer positivt. 

 

I intervjuerna som gjordes med yrkesfiskare 

och ett urval av lokalbefolkningen framkom det 

att synen på stödet är tydligt kopplad till synen 

på torskburar. De som tror att torskburar är ef-

fektiva för att minska yrkesfiskarnas förluster 

på grund av säl är mer positiva till stödet. Det 

vill säga att hur man ser på bidraget beror på 

om man tror att torskburar fungerar eller inte. 

Torskburar är exempel på utrustning man kan 

få ekonomiskt bidrag för och ingick i studien 

under Fysiska barriärer (10). Med fysiska barriä-

rer avses redskap för att hålla sälarna borta från 

fångsten. Sedan några år pågår försök med red-

skap som torskburar, pushup-fällor och sälfäl-

lor i samarbete med yrkesfiskare (Sälar och 

Fiske, 2019). Fysiska barriärer är således under 

utveckling och används endast i mindre skala. 

 

Resultaten från enkäterna visar att lokalbefolk-

ningen är svagt positiva till att använda fysiska 

barriärer (Tabell 1). Här finns dock en viktig 

skillnad mellan dem som har anknytning till 

fisket och de som saknar anknytning till fisket. 

Det är framför allt de utan anknytning till fis-

kenäringen som har en positiv syn på att an-

vända fysiska barriärer. De som har fiskean-

knytning ser det som varken positivt eller nega-

tivt och spridningen i svaren är stor inom 

gruppen. Detta bekräftas i intervjuerna där det 

både bland yrkesfiskarna och lokalbefolkning-

en finns stor osäkerhet kring om torskburar kan 

fungera eller inte. Medan vissa menar att det 

kan vara en bra metod för fisket om man får 

dem att fungera, ser andra försöken med torsk-

burar som utsiktslösa och som slöseri med re-

surser. 



 

 

 
Fokus • Nr 2019:2 • sid 4 

www.agrifood.se 

 

 
Hade man fått det till att funka så hade väl det varit bra. 

Men du ska ju få in något i det med… så att det motsva-

rar vad man kan få på garnet om man säger så.  

De håller på med sälsäkra redskap, men det är pengar 

som de kastar till… ingen nytta. (---) Det är meningslöst 

det här med sälsäkra redskap och burar och grejer. 

Den begränsade tilltron till torskburar som al-

ternativt fiskeredskap som kommer till uttryck i 

intervjuerna kan vara en förklaring till att alter-

nativen ekonomiskt bidrag och fysiska barriärer 

inte värderas som mer positiva. 

 

När det gäller Ekonomisk ersättning för förlorad 

fångst (2) innebär det att småskaliga fiskare kan 

få ersättning för skador orsakade av säl genom 

att rapportera dem i loggboken och ansöka om 

kompensation hos Länsstyrelsen (HaV, 2014). 

Rapporteringen bygger på hur många redskap 

som varit utsatta för skador, eftersom det inte 

går att uppskatta hur stor del av fångsten som 

förlorats. Enkäterna visar att ersättningen ses 

som ganska positiv av lokalbefolkningen. Ana-

lysen visar att det finns en stor spridning i sva-

ren, men ingen skillnad baserat på personlig 

anknytning till fisket. 

 

I intervjuerna framkommer att ekonomisk er-

sättning för förlorad fångst ses som ofrånkom-

lig och befogad för att stötta det lokala fisket. 

Yrkesfiskarna menar att ersättningen är helt 

nödvändig för överlevnaden, men att den inte 

räcker för att täcka de uteblivna intäkterna. 

 
Det är långt ifrån… det de äter upp. Skulle de gått in och 

stöttat i allt de äter upp då hade de blivit rätt panka. 

Samtidigt finns en samsyn kring att ersättning 

för skador är en kortsiktig åtgärd som inte för-

ändrar något och som inte kan bära yrkesfisket 

på lång sikt.  

 
Det är inte lätt att bygga upp en rörelse på bidrag. Det är 

inte något som håller i längden. Det är en tillfällig lösning 

kan man väl säga för att rädda lite av det… 

Alltså det är ju ingen framtid i det [ekonomisk ersättning]. 

Det förändrar inte situationen i sig.  

När de två ekonomiska stöden jämförs resone-

rar man i intervjuerna att det ändå är bättre att 

ge fiskaren bidrag för en omställning än att er-

sätta för förlorad fångst, eftersom syftet då är 

att förändra snarare än att upprätthålla.  

 
Jag tror att man får liksom ändå se verkligheten, göra 

omställningen. Jag tycker allt sånt där [ekonomisk er-

sättning] är konstgjord andning på något sätt.  

I enkäten framkommer ingen signifikant skill-

nad i värderingen av de två ekonomiska försla-

gen. Där framgår att det finns en grundläg-

gande positiv syn på de ekonomiska stöden. In-

tervjuerna visar en mer nyanserad bild där sy-

nen på bidrag kan förstås som ett uttryck för 

tilltron till torskburar och ersättning ses som en 

nödvändig, men en kortsiktig åtgärd. 

 

Sälen som resurs 

De förslag som handlar om att sälarna ses som 

en resurs riktar sig till både yrkesfiskarna, det 

lokala näringslivet och lokalsamhället. Det är 

inget som initieras av myndigheterna, men 

myndigheterna har en roll för att möjliggöra 

och stödja denna typ av satsningar.  

 

När det gäller Sälturism (3) finns en tanke att 

yrkesfiskarna ska kunna ställa om eller kom-

plettera sin verksamhet med att erbjuda turister 

båtturer för sälskådning för att på så sätt för-

bättra lönsamheten. Som nämndes inlednings-

vis är sälturism en växande näring som inter-

nationellt sett bedöms ha stor potential (Butler, 

m.fl., 2008; Bosetti & Pearce, 2003). Enkäterna 

visar att lokalbefolkningen ser omställning till 

sälturism som ganska negativt i samman-

hanget. Här finns dock en tydlig skillnad där de 

som har anknytning till fisket är mer negativa 

och har en större samsyn, medan de utan fiske-

anknytning är mer neutrala i sin syn. 

 

I intervjuerna framkommer att det bland lokal-

befolkningen finns en generellt positiv inställ-

ning till sälturism, men att det saknas lokala 

förutsättningar för sälskådning. Både yrkesfis-

kare och lokalbefolkning konstaterar att det 

saknas kobbar och skär där det går att se sälar-
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na och att sälturism därför inte är relevant i det 

lokala sammanhanget. 

 
För då tycker jag att idén [sälsafari] är väl jättebra, fast 

inte här. Jag tror inte att det fungerar här. 

Ja du jag ska tala om för dig att jag har varit så många 

tusen, tusen timmar på sjön och jag tror jag har sett sä-

len tio gånger. Så det blir inte lätt att hitta någon säl med 

några sälturister. Då får de vara uppstoppade i så fall.  

I intervjuerna med yrkesfiskarna diskvalificeras 

även tanken att komplettera den egna verk-

samheten med sälskådning. 

 
Ja men då är du inte fiskare längre ju. Då blir det något 

annat.  

Från intervjuerna med fiskarna är det tydligt att 

yrket att vara fiskare är mer en tradition och en 

livsstil än en utbytbar försörjning. 

 

För Sälen som lokalt rekreationsvärde (4) är tanken 

att närvaron av säl ska fungera som ett värde 

som bidrar till trivsel och förutsättningarna för 

rekreation i lokalsamhället. Utöver sälskådning 

skulle sälarna kunna stärka bilden av ett friskt 

hav utanför samhällena. 

 

Tabell 1 visar att lokalbefolkningen har en 

ganska negativ syn på sälen som ett rekreat-

ionsvärde. Den förklaring som framkom kring 

sälturism gäller även här – att det inte går att se 

sälarna och att det därför är svårt att se dem 

som ett lokalt värde. En annan förklaring är att 

samhällena har vuxit upp kring fisket och att 

fisket fortfarande är en viktig del av den lokala 

identiteten. När sälarna uppfattas som ett hot 

mot den lokala fiskenäringen kan det vara svårt 

att se dem som ett värde i sig. I en fokusgrupp 

svarade tre intervjupersoner såhär på frågan 

om sälarna kan bli ett värde i lokalsamhället 

och uppväga att fisket försvinner: 

 
- Det tror jag inte. Det är ingen som gillar sälar. 

- Det finns inga sälar, man ser inga här. 

- Nä vi ser dem inte.  

Förslagen som syftar till att stärka sälen som en 

lokal resurs ses som negativa, men det är tyd-

ligt att synen är starkt präglad av det lokala 

sammanhanget och förutsättningarna där. 

 

Ingen åtgärd 

Som alternativ till att ändra nuvarande situat-

ion används ett scenario där Ingen åtgärd vidtas 

(5) det vill säga att inga nya åtgärder vidtas för 

att hantera situationen, men nuvarande stöd 

bibehålls. Som Tabell 1 visar ses detta förslag 

som mycket negativt. Både de som har och de 

som inte har anknytning till fisket är negativa 

och samsynen inom grupperna är stor. De som 

har anknytning till fisket är dock signifikant 

mer negativa. 

 

Från intervjuerna kan det konstateras att både 

yrkesfiskarna och lokalbefolkningen ser alter-

nativet som mycket negativt och menar att det 

innebär slutet för det lokala fisket.  

 
Men det måste man ju, något måste de göra. Om vi ska 

ha något fiske kvar.  

Ja som utvecklingen är nu, så blir där inget kvar. Bara 

tre, fyra år sen…  

I intervjuerna med yrkesfiskarna finns en tydlig 

känsla av resignation och upplevelse av att det 

redan kan vara försent att göra något. 

 
Som det ser ut nu så anser jag att det är kört för det 

kustnära fisket.  

Analysen visar även att det finns en svag för-

hoppning hos både lokalbefolkning och fiskare 

att situationen ska lösas av att sälstammen 

växer så mycket att den drabbas av en sjukdom 

som kraftigt minskar den igen. Man är dock 

rädd att det ska ta för lång tid innan det inträf-

far för att det lokala fisket ska kunna överleva 

till dess. 
Egentligen ’ingen åtgärd’, jag tror på den med för att, vil-

ken dag som helst vi sitter här så kommer det en sjuk-

dom på sälen. Han kommer att minska av sig själv. 

Jo men ’ingen åtgärd’, sen kan man ju säga som så, när 

kommer sjukan på dem? Det tar kanske tio år till innan 

den kommer. Och då är ju hela Hanöbukten full av säl. 

Så något borde göras. 
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Att inte göra någonting för att hantera situat-

ionen med fiske och säl ses alltså som det 

sämsta handlingsalternativet.  

 

Jakt 

De två förslagen Licensjakt på säl (6) och Skydds-

jakt på säl (7) är direkt inriktade på att minska 

populationen av gråsäl. Skyddsjakt är tillåtet 

och används medan licensjakt på säl däremot 

har varit förbjuden. Det är Naturvårdsverket 

som beslutar om skyddsjakt och fördelar en 

kvot till respektive län som är aktuellt för 

skyddsjakt (Naturvårdsverket, 2019). Skydds-

jakt innebär att jakt får bedrivas efter sälar som 

befinner sig inom 200 meter från en fiskeplats 

där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller 

tagit fångst från redskapen. I april 2019 röstade 

riksdagen för förslaget att införa licensjakt på 

säl (Sveriges Riksdag, 2019). Det innebär att li-

censjakt kommer att bli möjlig. 

 

När det gäller lokalbefolkningens syn på jakt 

visar enkäterna att den generellt uppfattas som 

mycket positiv. I intervjuerna lyfts jakt som den 

åtgärd som förväntas ge bäst effekt på situat-

ionen. Samtidigt menar man att möjligheterna 

att genom jakt faktiskt påverka sälpopulation-

ens storlek är små.  

 
Jo vi tror på det [jakt] men alltså det är svårt. Vi tror på 

det. 

Jo det [licensjakt] hade varit jättebra. Men då handlar det 

ju om tusentals. För att skjuta av hundra eller två 

hundra, det är ingenting. (---) De förökar sig väldeliga.  

Jaktens effekt anses begränsas av svårigheterna 

att skjuta och hantera säl och att det inte finns 

någon avsättning för sälköttet.5 

 
För jag är ju jägare, har varit jägare, men då jagade man 

ju, man fick någonting för det om man säger så. Alltså 

en älg eller… så man hade med sig något hem. Vem vill 

masa hem en sådan?  

                                                           
5 Enligt sälförordningen är handel med sälprodukter förbjuden 

(Jordbruksverket, 2019). Undantag gäller för sälprodukter som här-

rör från traditionell jakt som bedrivs av inuiter och andra ur-

sprungsbefolkningar. 

Nä det är ju att… skjuta dem [som möjlig åtgärd]. Men 

det är inte lätt. Det är jättesvårt ute på sjön.  

Den skyddsjakt som hittills har bedrivits i det 

studerade området uppfattas som så begränsad 

att den varit meningslös. 

 
Ja men hur mycket är det [skyddsjakten], femtio sälar 

kanske i Blekinge. När det kommer tretusen nya vart år 

liksom. Det är ju en piss i Nilen. 

I intervjuerna förekommer endast en marginell 

tveksamhet inför förslaget att skjuta säl. Detta 

kan förklaras av att det i de aktuella fiskesam-

hällena finns en stark upplevelse av att sälarna 

är ett hot mot det lokala fisket och kulturarvet.  

 

Studien visar att jakt är den åtgärd som har tyd-

ligast och starkast stöd hos lokalbefolkningen. 

Detta alltså trots att man är tveksam till hur ef-

fektiv jakten kommer att vara för att påverka si-

tuationen. 

Slutsatser 

Det småskaliga fisket är viktigt både för att be-

vara det lokala kulturarvet och lokala försörj-

ningsmöjligheter i kustsamhällen. Samtidigt är 

sälarna en viktig del av Östersjöns ekosystem 

och ett naturvärde. Mötet mellan gråsälen och 

det småskaliga yrkesfisket sker på kustnära fis-

keplatser i fiskarnas fångstredskap som kon-

kurrens om fångsten. En långsiktigt hållbar ut-

veckling i det lokala sammanhanget måste fun-

gera både ur socialt och ekologiskt perspektiv. 

Det innebär att det småskaliga fisket, men även 

traditionella fiskesamhällen, ska kunna över-

leva samtidigt som sälstammen ska kunna ut-

vecklas och må bra – det vill säga att de ska 

samexistera. Den här studien bidrar med en 

djupare förståelse för hur lokalsamhällen kan 

reagera på ett antal möjliga förslag för att 

minska sälens påverkan på det småskaliga fis-

ket. 

 

Resultaten stöder fortsatt användning av eko-

nomiskt bidrag för skadeförebyggande åtgär-

der och ekonomisk ersättning för förlorad 

fångst. De ska dock ses som tillfälliga metoder 
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för att rädda det småskaliga fisket och möjlig-

göra samexistens under en begränsad tid. Där-

efter behövs mer långsiktiga åtgärder. Använd-

ningen av sälsäkra redskap såsom torskburar 

skulle kunna fungera som en sådan långsiktig 

möjlighet. Genom nya fiskemetoder skulle kon-

flikten i fiskarens redskap kunna undvikas. Det 

lokala stödet för fortsatt utveckling av sälsäkra 

redskap är dock begränsat baserat på erfaren-

heterna hittills.  

 

I det studerade lokala sammanhanget upplevs 

det saknas förutsättningar för att betrakta sälen 

som en resurs. Det beror framför allt på avsak-

naden av lämpliga platser där sälarna är syn-

liga. Det bör påpekas att synen på sälarna är 

starkt präglad av samhällets ursprung som fis-

keläge där fiskenäringen fortfarande ses som 

viktig för samhällets försörjning och identitet. 

Både i lokala medier och i våra intervjuer besk-

rivs sälen därför främst som ett hot. I andra 

sammanhang betraktas däremot närvaron av 

säl som ett viktigt naturvärde och i ett internat-

ionellt perspektiv ses sälturism som en möjlig 

väg framåt för att ersätta traditionella näringar. 

 

Av de undersökta förslagen får förvaltning av 

sälstammen genom jakt starkast stöd. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att resultaten speg-

lar en lokal syn och att inställningen till jakt på 

säl sannolikt är annorlunda hos befolkningen i 

stort. Undersökningens lokala förankring inne-

bär ett större fokus på fiskare och personer som 

har personlig anknytning till fiskenäringen. När 

licensjakt i och med Riksdagens beslut blir möj-

lig, innebär den en tydlig förändring jämfört 

med dagens situation. En förändring som kan 

upplevas skapa bättre förutsättningar för 

samexistens i de undersökta traditionella fiske-

samhällena. 

 

Utifrån studien kan det konstateras att samex-

istens mellan småskaligt fiske och gråsälar är 

svår att uppnå genom att fortsätta på den in-

slagna vägen. Resultaten visar tydligt att det 

handlingsalternativ som uppfattas som klart 

sämst av de intervjuade yrkesfiskarna och lo-

kalbefolkningen i fiskesamhällena är att inte 

vidta några åtgärder. 
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