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Tillstånd till jakt efter gråsäl på allmänt vatten

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att jakt efter gråsäl i enlighet med Naturvårdsverkets beslut 
(NV-00236-20) får ske på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och 
skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259) inom Stockholms län. 

Beslutet är giltigt från och med den 20 april 2020 till och med 31 januari 2021. 

Villkor:

1. Detta tillstånd omfattar endast jakt i enlighet med Naturvårdsverkets beslut 
om licensjakt efter gråsäl (2020-04-06, NV-00236-20). Förutsättningarna i 
det beslutet ska vara uppfyllda och ställda villkor ska följas, se bilaga. 

2. Person som nyttjar detta tillstånd ska vara folkbokförd i Stockholms län.

3. Kopia av detta tillstånd ska medföras vid jakt som bedrivs med stöd av 
tillståndet.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket beslutade den 6 april 2020 om licensjakt efter gråsäl (NV-
00236-20). Av beslutet framgår att Länsstyrelsen med stöd av 47 § 
jaktförordningen får meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana 
holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen.
Under 2019 tog Naturvårdsverket ett liknande beslut om skyddsjakt efter gråsäl, 
då fattade Länsstyrelsen beslut om tillstånd till skyddsjakt efter gråsäl på allmänt 
vatten.

Motivering

Gällande bestämmelser
Enligt 12 § jaktlagen har en fastighetsägare rätt att jaga på allmänt vatten, som 
gränsar till en fastighets strand, intill 100 meter från strandlinjen. Om detta skulle 
medföra att flera fastighetsägare får jakträtt på samma vattenområde, skall var och 
en av dem ha jakträtt på den del av området som är närmast dennes strand.
På annat allmänt vatten liksom på sådana holmar, klippor och skär, som inte hör 
till något hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd.
Enligt 47 § första stycket jaktförordningen (1987:905) får Länsstyrelsen meddela 
tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som 
avses i 12 § andra stycket jaktlagen.
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Länsstyrelsens bedömning
Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter gråsäl i Stockholm län. För att 
underlätta för genomförandet av jakten anser Länsstyrelsen att ett tillstånd kan 
utfärdas, till personer folkbokförda i Stockholms län, för jakt på allmänt vatten vid 
licensjakten efter gråsäl. 

Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas enligt 58 § jaktförordningen. 
Alla gråsälar som fälls eller påskjuts ska rapporteras till Länsstyrelsen enligt 6 § 
jaktförordningen. Detta görs via rapporteringstjänst på Länsstyrelsen i Stockholms 
län hemsida. Fällda gråsälar ska även rapporteras till Naturvårdsverket enligt 
villkor i licensjaktbeslut.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med vilthandläggare Tobias 
Hjortstråle som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga
Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl. (2020-04-06, NV-00236-20)

Kopia till
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se
Polismyndigheten Region Stockholm, registrator.stockholm@polisen.se
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