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Rapport från Sälseminariet i Luleå den 1 mars 
Kallax 2019-03-08 
 
Föraktiviteter 
Seminariet föregicks av två evenemang dagen innan, båda väldigt uppskattade av deltagarna.  
Först på schemat var vinterfiske på isen utanför Junkön med besök och fika i Junköns 
Fiskemuseum.  
 

    

    
 
På kvällen var det surströmmingskalas i Kallax bygdegård med filmvisning och traditionella 
sånger, där flera i sällskapet smakade surströmming för första gången.  
Deltagarna fick även insikt i surströmmingens historia samt tillverkningsprocessen. 
 

   
 
 

           

http://www.norrkustfiske.se/
https://www.lulea.se/
http://www.landsbygdsnatverket.se/2.2e7051841506a4adf404a58.html
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Sälseminarium 
Sveriges Livsmedelsstrategi efterfrågar större nationell livsmedelsproduktion och högre 
självförsörjningsgrad i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att uppnå detta 
när det gäller fisk från havet är det helt nödvändigt med en ny typ av förvaltning av säl 
och skarv. 

 
Fredag morgon kl 10.00 är det 120 åhörare, 12 taggade föredragshållare och god stämning i 
sessionssalen i Luleås stadshus.  
 

Vi ville skapa ett framåtsyftande seminarium med bäring på 
hur vi konkret kan ta oss an problematiken tillsammans.  
Dagen innehöll många bra och livfulla föredrag (se till 
exempel bilden på vår engagerade landshövding här bredvid), 
aktiva åhörare, intressant paneldiskussion och  gav ett 
slutresultat som vi kan arbeta vidare med.  
 
Lokalmedia var mycket intresserade, några länkar kopplade till 
dagen från P4 Norrbotten: 
Förslaget: Licensjakt på säl om ett år 
Ekonomisk morot ska få fart på säljakten i Finland 
Naturvårdsverket positivt till ny form av säljakt 
 
Sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd, ”äntligen ett    
seminarium där jag känner att vi tar steg framåt” 
 

Ulfs reflektioner 

• Vi har skapat en bra grund att arbeta vidare med, det är nu upp till oss att hitta en bra 
arbetsform för det framåt. 

• Vi har identifierat och fått nya ”vänner” som vi kan fortsätta att samarbeta med. 

• Vi måste stödja Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten så att de får den 
politiska styrning som krävs för en offensivare hållning i sälfrågan. 

• Finland har en tydligare handlingsplan än vad Sverige har hur man vill hantera frågan 

• Alla inblandade aktörer har säkerligen gjort sitt bästa, följt sina styrningar mm,  men ändå 
har vi hamnat i denna svårhanterliga situation. Nu måste vi komma ur den.  

• Viktigt att få det offentligt bekräftat att sälen tar ungefär 10 ggr mer är det som fiskas! 

• Detta är egentligen ingen jaktfråga utan en fråga om livsmedelsförsörjning  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/forslaget-licensjakt-pa-sal-om-ett-ar
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7166016
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7168899


 3 

Fler citat från dagen:  
Orian Bondestam, Jord- och skogsbruksministeriet i Finland: ”Vi samverkar gärna med 

Sverige om hur vi tillsammans skall förvalta sälpopulationen. Kustfisket lider svårt och det finns 
ingen tid att förlora. Finland har därmed föreslagit ekonomiska incitament för att avlägsna 
gråsälar som orsakar skador vid fiskeredskap och fiskodlingar.” 
 
Lenita Eriksson, kommunalråd i Luleå: ”Jag lärde mig otroligt mycket om frågan på den 
relativt korta tiden. Ett särskilt stort intryck gav säljägaren Anna-Carin från Hudiksvall. Vilken 
”näring” detta skulle kunna bli med andra förutsättningar!” 
 
Nils-Olof Lindfors, Regionråd i Norrbotten: ”Vi måste utarbeta regionala mål för ökad 
självförsörjning och samma sak för antalet sälar.” 
 
Johan Antti, Länsråd i Norrbotten: ”Vi är beredd att ta ansvar för en regional förvaltning av 
sälpopulationen.” 
 
Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix: ”Sverige och i första hand naturvårdsverket måste 
snarast starta upp samverkan med Finland och formulera gemensamma förvaltning och 
handlingsplaner för säljakten.” 
 
Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation – SFPO 
”Hur skall vi kunna öka fiskets betydelse för en ökad självförsörjningsgrad när myndigheterna 
snart utrotat yrkesfisket med sin defensiva hållning i bl.a. sälfrågan. Vi får gör som gula västarna, 
en protestaktion där svenska yrkesfiskare tar sina båtar och blockerar Stockholms ström…” 
 
Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket ” Jordbruksverket ser gärna en process 
med inblandade aktörer för att enas om problembild, ansvar och roller och vägen framåt. 
Jordbruksverket deltar gärna i en sådan process”. 

  
Kristina Yngwe, ordförande i Miljö och Jordbruksutskottet: ”Det finns troligtvis en politisk 
majoritet i Miljö- och Jordbruksutskottet för införande av licensjakt.” 
 
Jonas Lundström, utvecklingschef Region Västerbotten: ”Ingen tid att förlora, vi bör vara 
igång med ett samordningsprojekt mellan finska och svenska sidan av Bottenviken inom tre 
månader med målet mer fisk ur Bottenviken till befolkningen!” 
 
Tomas Öhlund, näringslivsutvecklare Skellefteå kommun och tillverkar surströmming på 
fritiden: ”Vi kan inte fortsätta att ha det på detta sätt, vi fick bara strömmingsskallar i näten 
vilket innebar att vi inte kunde göra någon surströmming i år.” 
 
Anna-Carin Westling, säljägare från Hudiksvall: ”Saluföringsförbudet bromsar intresset från 
många jägare att vilja engagera sig, inte ur ett ekonomiskt utan ur ett etiskt perspektiv.” 
 
Hans Geidbrink, Svenska Jägarförbundet: ”Vi bör hitta sätt att kommunicera där sälen ses 
som en resurs och där regional förvaltning är en självklarhet.” 
 
Ingvar Lerdin, ordförande i Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation – NKFPO: 
”Vi kan inte vänta med att sätta in kraftfulla åtgärder för att minska sälförekomsten, jag noterade 
också skillnaden i handlingskraft mellan de finska och svenska myndigheterna”  
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Övrigt 
En fråga ställdes till den stora publiken - i vilken omfattning de själva har noterat förekomst av 
säl i skärgården? Svaren var många, och ett 15 tal åhörare delgav oss sina observationer som 
varierade kraftigt från samlingar om ca 20 individer till uppskattningsvis 5000 individer i 
havsviken vid Sundom ca 3 mil norr om Luleå.  
 

 
Vänster: Lenita Eriksson kommunalråd i Luleå och Johan Antti Länsråd i Norrbotten 
Höger: Jonas Lundström utvecklingschef Region Västerbotten och Nils-Olof Lindfors Regionråd 
i Norrbotten.  

   
Säljägaren och djurvännen Anna-Carin Westling från Hudiksvall med egentillverkade 
sälprodukter. Fler vackra sälprodukter visade också Paula Fahlander i samband med lunchen.  
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Hur vi går vidare 

• I samverkan med intresserade aktörer i regionen följa upp och fortsätta driva sälfrågan 

• Skapa ett kluster – samarbetsprojekt (i första hand aktörer i Norr- och Västerbotten i 
andra hand hela Norrlandskusten) där vi kan driva arbetet vidare i samverkan med den 
finska sidan  

• Identifiera och genomföra nya samverkansprojekt med SFPO 

• Samverka med klustren på syd- och västkusten 

• Påverka så att Sverige och Finland slår ihop sina planer, samförvaltning borde vara målet 

• Föra in saluföringsförbudsfrågan i North Sweden-kontoret  

• Samverka med Jordbruksverket för att säkerställa text och innehåll i remissyttrandet till 
EU angående saluföringsförbudet 

• Påbörja planering för en uppföljningskonferens 28 februari 2020 

• Försöka få hit Yrkesfiskekonferensen 2020 (i samband med sälkonferensen eller någon 
helg när löjfisket pågår?) 

• Identifiera pågående arbeten, samverka med jordbruksverket och andra intresserade 
samarbetspartner för att hitta arbetsformer som omhändertar de ca 1000 ton siklöja som 
nu går till djurfoder och annan fisk som i dag inte nyttjas, exempelvis id 

• Bjuda in nyckelpersoner till vår miljö här i Bottenviken för dialog och direktpåverkan  

• Säkerställa att det utvecklas samverkansprocesser mellan Regionerna/länsstyrelserna/ 
kustkommunerna och deras yrkesfiske 
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Ett stort tack till  
SFPO och Malin Skog som varit stöd och bollplank det senaste halvåret och inte minst Malins 
sätt att sköta tekniken under seminariet  
 
Landsbygdsnätverket som ekonomiskt möjliggjort seminariet 
 
Surströmmingsproducenterna som varit initiativtagare och bjöd på semlor 
 
Luleå kommun som bjöd på förmiddagsfika och lånet av den fina lokalen 
 
NKFPO som var på plats med sina yrkesfiskare och för den goda lunchen  
 
Rapport av  
Ulf Lindgren  
Projektledare för genomförandet 
070-3264271 


